
     

     

 

 
 
 

 

 

ลองเรือสําราญ (Royal Caribbean, Serenade of the SEAs) ทะเลบอลติค 10 วัน 7 คืน 

                             โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน 

 
 

สวีเดน - ฟนแลนด - รัสเซีย (เซ็นตปเตอรสเบริก) - เอสโตเนีย - ลัตเวีย 
(พิเศษ!! ราคาน้ีรวมทัวรพาเที่ยวทุกประเทศ.... ไมรวมคาวีซาเชงเกน และทิปตางๆ) 

 

เรือรอยัล แคริบเบ้ียน ซิริเนด ออฟ เดอะ ซี 

เรือบรรจุผูโดยสารได 2,139 คน จํานวน 13 ช้ัน ระวาง 90,090 ตัน 

 

 
เสนทางเดินเรือ (ลองเรือทะเลบอลตกิ) (Royal Caribbean - Serenade of the SEAs) 
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กําหนดการเดินทาง วันท่ี   14-23 ก.ค. 61         ราคา  107,900.- 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)  

วันที่2 
แวะเปลีย่นเครื่องกรุงอิสตันบูล - สนามบนิอาลนัดา, สวีเดน - ศาลากลางจังหวัด - พิพิธภัณฑเรอืรบโบราณวาซาร 

- เชคอินขึ้นเรอืสาํราญ Royal Caribbean Serenade of the Seas - พักบนเรือ 

วันที่3 
พักผอนบนเรอืครึ่งวัน - เรือเทียบทาเมืองเฮลซิงกิ, ฟนแลนด - โบสถ Temppeliaukio - วิหารเฮลซิงกิ - วิหารอุส

เพนสก้ี - กลับขึ้นเรือสาํราญ อิสระพักผอน 

วันที่4 
เรือเทยีบทา เซนตปเตอรเบริก, รัสเซีย - เมืองพุชก้ิน - เขาชมพระราชวังแคทเธอรีน - พิพธิภัณฑเฮอรมิเทจ - 

ถายรูปกับโบสถหยดเลือด - กลับขึน้เรือสําราญ อิสระพักผอน 

วันที่5 
เรือเทยีบทารสัเซีย - พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ - มหาวิหารเซ็นตไอแซค - ปอมปเตอรแอนดพอล - กลับขึน้

เรือสาํราญ อิสระพักผอน 

วันที่6 
เมืองทาลลนิน - พระราชวังแคทดริออก - โบสถอเล็กซานเดอร เนฟสก้ี - จัตุรัสเมืองเกาของทาลลินน - โบสถเซนต

แมรี่ - กลับขึน้เรือสําราญ อิสระพักผอน 

วันที่7 
เรือเทยีบทาเมืองริกา, ลัตเวีย - โบสถเซนตปเตอร - ยานเมืองเกา (มรดกโลก) - วิหารโดม Dome Cathedral - 

กลับขึน้เรือสําราญ อิสระพักผอน 

วันที่8 
อิสระพักผอนบนเรอืสาํราญ หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ สระวายน้ํา สปอรทคอรท ฟตเนต มินิกอลฟ 

หองสปา หองสตรีม โชวพเิศษฯ - พักบนเรือ 

วันที่9 
อําลาเรือสําราญ เทียบทาสตอกโฮลม, สวีเดน - ชมวิวบนเนินเขา Fjallgatan - เมืองเกา โอลดซิต้ี - ผานชม 

พระบรมมหาราชวังบนเกาะสตาเดน - สนามบนิอาลันดา - แวะเปลีย่นเครื่องกรุงอิสตันบลู 

วันที่10 กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
 

 

วันแรก กรุงเทพมหานคร - อิสตันบลู 

18.30 น. คณะพบเจาหนาที่และมัคคุเทศกไดที่เคานเตอรเชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขาที่ 9 หรือ 10 อาคาร

ผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 เคานเตอรเชคอินสายการบินเตอรกิช แอรไลนส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
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21.30 น. ออกเดินทางสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใชเวลาบินประมาณ 10 ช่ัวโมง) เพลิดเพลินกับ

ภาพยนตรหลากหลายกับ จอทีวีสวนตัวทุกที่น่ัง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ําและอาหารเชา ระหวาง

เที่ยวบินสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

วันที่สอง อิสตันบลู - สตอกโฮลม (ประเทศสวีเดน) - เชคอินลงเรือสําราญ Royal Caribbean Serenade of the 

Seas 

04.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1793  

อิสระใหทานไดชอปปงสินคาปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินคาใหเลือกซื้อมากมาย  

07.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู สนามบินอาลันดา (ARN) โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลนส         

สายการบินมีบริการอาหารเชาบนเครื่องบิน (ใชเวลาบินประมาณ 3.30 ช่ัวโมง) 

10.00 น. เดินทางถึงสนามบินอาลันดา ประเทศสวีเดน นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

นําทานเขาชม ศาลากลางจังหวัด (City Hall) อันมีช่ือเสียงไปทั่วโลกในการจัดงาน เลี้ยงเพ่ือเปนเกียรติแกผูที่

ไดรับรางวัลโนเบลทานจะได ชม หองจัดเลี้ยง (Blue Hall) รวมทั้งหองโถงที่ใชในการเตนรําซึ่งประดับประดาไป

ดวยโมเสดทองคํากวา 18 ลานช้ิน ศาลาวาการแหงน้ีใชเวลากอสรางนานกวา 12 ป ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดัง

ชาวสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอนและมุงหลังคาดวยหินโมเสค สรางแลวเสร็จ

สมบูรณในป 1911 จากน้ันนําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร ซึ่งไดรับการกูขึ้นมาหลังจากจมอยูในนํ้า

เปนเวลา 333 ป ทานจะไดชมสิ่งของเครื่องใชภายในเรือ ตลอดจนเรือวาซารที่แทจริงเกือบสมบูรณแบบเหมือน

เมื่อสมัย ค.ศ.1625 ที่พระเจากุสตาฟอดอลฟุสที่ 2 ดําริใหสรางเรือรบน้ีขึ้นมาเพ่ือขยายอํานาจทางการทหารทั่ว

ยุโรป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย 

14.00 น. นําทานเชคอินขึ้น เรือสําราญ Royal Caribbean Serenade of the Seas 

17.00 น. เรือสําราญออกเดินทางจากทาเทียบเรือสตอกโฮลม ประเทศสวีเดน สูทาเทียบเรือเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

วันที่สาม  เฮลซิงกิ (ประเทศฟนแลนด) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 
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อิสระใหทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเลนในคลับ 

เลาจน หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนชอปปงที่รานขายสินคาปลอด

ภาษีบนเรือ (Duty Free) และสวนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลาย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

11.00 น. เรือจอดเทียบทาที่เมืองเฮลซงิกิ (Helsinki) ประเทศฟนแลนด 

11.30 น. นําทานเขาชมโบสถ Temppeliaukio หรือที่ผูคนรูจักกันในนาม โบสถหิน (Rock Church) หน่ึงใน

สถาปตยกรรมยุคใหมที่เปนสถานที่ทองเที่ยวซึ่งในแตละปจะมีผูคนนับลานคนมาเยือนโบสถถ้ําแหงน้ี ออกแบบ

โดยพ่ีนองสถาปนิกนาม ทีโม และทูโอโม  โดยใชเวลาสรางกวา 39 ป ต้ังแต ค.ศ.1930-1969 บริเวณดานในสราง

ขึ้นจากการสกัดหินลวนๆ หลังคามุงดวยทองแดง และเวนชองตรงกลางเปนเหมือนลายลูกกรงแนวต้ังเพ่ือใหแสง

ธรรมชาติสามารถสองเขามาดานในได การออกแบบเชนน้ีทําใหบริเวณโถงดานในเกิดเปนอะคูสติคช้ันยอดในการ

แสดงดนตรี ซึ่งปจจุบันสถานที่แหงน้ีถูกใชในการจัดแสดงคอนเสิรตบอยครั้ง  

  นําทานเขาชมวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) วิหารสไตลนีโอคลาสสิค สรางขึ้นในยุคศตวรรษที่ 18 เพ่ือ

เปนเครื่องบรรณาธิการแกแกรนดดยุคแหงฟนแลนด และเปนหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวสําคัญของเมืองเฮลซิงกิใน

ปจจุบัน  

 จากน้ันนําทานเขาชมวิหารอุสเพนสก้ี (Uspenski Cathedral) วิหารสไตลออโธดอกสออกแบบโดยสถาปนิกชาว

รัสเซียในชวงป ค.ศ.1808-1862 แตตัววิหารเองใชเวลากอสรางเพียง 6 ปเศษหลังจากเขาเสียชีวิตลง การ

ออกแบบดานนอกวิหารมีสีสันแปลกตาซึ่งหาดูไดยากโดยตัววิหารสีนํ้าตาลอิฐ โดมสีฟาออน และยอดโดมสีทอง 

 
17.00 น. นําทานเดินทางสู ทาเทียบเรอืเฮลซิงกิ 

18.00 น.  เรือเดินทางออกจากทาเรือเฮลซิงกิ เพ่ือมุงหนาสู ทาเรือเซ็นตปเตอรสเบิรก ประเทศรัสเซีย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

 หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

วันที่สี ่ เซนตปเตอรเบิรก  (ประเทศรัสเซีย) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

07.00 น. เรือเทียบทา ณ ทาเทียบเรอื เซนตปเตอรเบิรก (St.Peterberg) ประเทศรัสเซีย 

 นําทานเดินทางสูเมืองพุชก้ิน และเขาชมพระราชวังแคทเธอรีน (Ekaterina Palace) ภายในพุชก้ินวิลเลจที่

สวยงามแหงหน่ึงในรัสเซีย ดวยสถาปตยกรรมผสมผสานโดยนําเอาความโดดเดนของศิลปะแบบรัสเซียและศิลปะ

แบบบาร็อคมารวมกัน ตัวอาคารทาสีฟาสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่ง ภายในประกอบดวยหองหับตางๆ 

นับรอย โดยเฉพาะหองอําพัน (Amber room) ที่ทุกทานจะตองประทับใจ อิสระใหทานเดินชมสวนอันรมรื่น

งดงามในสไตลฝรั่งเศส หรือชอปปงสินคาพ้ืนเมืองไดตามอัธยาศัย    
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย นําทานเขาชมความย่ิงใหญของพิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (Hermitage Museum) อดีตพระราชวังฤดูหนาวที่

ประกอบดวยหองตางๆ มากกวา 1,050 หอง ณ สถานที่แหงน้ี เคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของ

รัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย รัสเซีย   พรอมทั้งทรงรวมฉายพระฉายาลักษณกับพระเจาซาร 

นิโคลัส ที่ 2 ของรัสเซียอีกดวย  ปจจุบันพระราชวังน้ีไดถูกใชเปนสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ําคาของโลกกวา 

8 ลานช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่  ปกัสโซ  แรมบรันด   แวนโกะ ฯลฯ  

จัดเปนพิพิธภัณฑศิลปะที่สวยที่สุดและใหญที่สุดของโลกแหงหน่ึง 

นําทานถายรูปกับโบสถหยดเลือด (Savior on the blood/ resurrection Church) สรางในป ค.ศ.1883 มี

ลักษณะของศิลปะแบบไบเซนตไทนคลายกับวิหารเซนตบาซิลที่มอสโก จุดประสงคในการสรางเพ่ือเปนการแสดง

ความเคารพตอสถานที่ที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่2 ถูกลอบปลงพระชนม  โดยผูกอการรายขวางระเบิดใสรถมา

จนทําใหพระองคบาดเจ็บสาหัสตรงบริเวณดังกลาว จากน้ันมาถูกสรางเพ่ิมเติมขึ้นจากเงินบริจาคของประชาชน

ทั่วประเทศรัสเซีย ใชเวลากอนสรางยาวนานวา 20 ป เปนงานศิลปะแบบรัสเซียด้ังเดิม ประดับประดาดวยโมเสก

พรอมกับรูปภาพโมเสกขนาดใหญยักษเปนจุดขายของที่น่ีอาจจะมีบางทรงหลุดเสียไปตามกาลเวลาเพราะในชวง

น้ีโบสถหยดเลือดแหงน้ี ถูกกลุมคนสถาปนาใหความงดงามของมันเปนเพียงโรงเก็บมันฝรั่งประจําเมืองใน ยุคมืด

โซเวียต กอนจะมีการซอมแซมครั้งใหญในชวงป ค.ศ. 1990 และรัฐบาลก็เปดเปนพิพิธภัณฑอยางสมบูรณแบบ

เมื่อป ค.ศ.1997 ใหนักทองเที่ยวไดยลโฉมอันงดงามน้ีไดอยางเต็มตา  

19.00 น. นําทานเดินทางสู ทาเรือเซนตปเตอรเบิรก (St.Peterberg) ประเทศรสัเซยี 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

 
 

วันที่หา เซนตปเตอรเบิรก  (ประเทศรัสเซีย) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

 นําทานเขาชม พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ (Petrodvorets) หรือที่ชาวรัสเซียเรียกวา "ปเตียรโกฟ" น้ันมีราก

ศัพทมาจากภาษาเยอรมันแปลวา "สวนของปเตอร" นับเปนพระราชวังที่สวยงามไมเหมือนใคร และเปนที่หน่ึง

ของความใหญโตที่สุดในรัสเซีย ซึ่งแสดงใหเห็นการสืบทอดประเพณีสากล ความสําเร็จ ความกลาหาญ และความ

เกงกาจ ตัวอยางของกลุมสถาปตยกรรม กลุมประติมากรรม และกลุมวิศวกรรมที่สอดประสานกับภูมิประเทศที่

สวยงาม สรางดวยศิลปะผสมทั้งแบบเรอเนสซองส บารอก และคลาสสิก โดยใชสถานิกวิศวกรจิตรกร และ

ปฏิมากรที่มีช่ือเสียงหลายทาน พระเจาปเตอรมหาราชโปรดใหสรางขึ้นใชเวลาราว 10 ป จนสวยงามไมแพ
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พระราชวังแวรซายนในฝรั่งเศส  หองตางๆ ภายในพระราชวังประดับประดาไปดวยทองคําอรามเรืองพรอม

ภาพเขียนที่สวยงามเกาแกทรงคุณคาทางประวัติศาสตรจนมิอาจประเมินคาได   สวนภายนอกเต็มไปดวยพฤกษา

นานาพันธุ และสวนนํ้าพุอันตระการตา 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 

บาย  นําทานเขาชมมหาวิหารเซ็นตไอแซค (St. Issac Cathedral) สรางขึ้นอยางสวยงามย่ิงใหญ ยอดโดมทําดวย

ทองคําแผนหนักถึง 100 กิโลกรัม  นับเปนวิหารทรงโดมที่สูงที่สุดในโลก ภายในมีรูปภาพที่สรางดวยโมเสค

สวยงาม รูปเขียนไอคอนโบสถศักด์ิสิทธ์ิแหงน้ีเปนที่นับถือของชาวเมืองอยางมากเน่ืองจากครั้งหน่ึงตัวเมืองถูก

ถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แตวิหารเซ็นตไอแซคแหงน้ีกลับอยูรอดปลอดภัย  

 จากน้ันนําทานเขาชมปอมปเตอรแอนดพอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งเปนสิ่งกอสรางแหงแรกของเมือง

เซ็นตปเตอรสเบิรก เคยใชเปนคุกขังแมกซิมกอรก้ี ผูประพันธบทละครเรื่องเด็กกับพระอาทิตยในคุกแหงน้ี 

ปจจุบันใชเปนที่สุสานสําหรับเก็บพระศพของราชวงศโรมานอฟ ทุกพระองค 

17.00 น. นําทานเดินทางสู ทาเรือเซนตปเตอรเบิรก (St.Peterberg) ประเทศรสัเซยี 

18.0 0 น.  เรือเดินทางออกจากทาเรือเซนตปเตอรเบิรก เพ่ือมุงหนาสู ทาเรือทาลลนิน ประเทศเอสโตเนีย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

วันที่หก ทาลลินน  (ประเทศเอสโตเนีย) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

07.00 น. เรือจอดเทียบทา ณ ทาเรือเมืองทาลลินน ประเทศเอสโตเนีย 

นําทานชม เมอืงทาลลินน (Tallinn)  เมืองหลวง และเมืองทาหลักทีม่ีความสําคัญทางดานการทองเที่ยวของ

เอสโตเนีย เมืองที่ไดช่ือวามีความเกาแกที่สดุในทะเลบอลติค  

นําทานเขาชมพระราชวังแคทดริออก (Kadriorg Palace)  เปนพระราชวังสไตลบารอค สรางขึ้นตามพระ

ประสงคของพระเจาปเตอรมหาราชที่ 1 แหงรัสเซีย เพ่ือเปนที่ประทับของพระราชินีแคทเธอรีน โดยพระราชวัง

แหงน้ีไดรับการออกแบบโดย Niccolo Michetti สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนในป ค.ศ. 1720 แตในปจจุบันไดกลาย

มาเปนพิพิธภัณฑแสดงผลงานทางศิลปะของประเทศ นอกจากน้ีทานจะไดชมความงดงามของสวนบริเวณ

โดยรอบพระราชวังเกาแหงน้ีดวย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น  

บาย นําทานเขาชมโบสถอเล็กซานเดอร เนฟสกี้ (Alexander Nevsky Cathedral) โบสถใหญที่มียอดโดมใหญที่สุดใน

เมืองทาลลิน เปนโบสถคริสตออรโธด็อกซที่สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1900 ในชวงที่เอสโตเนียเปนสวนหน่ึงของ

จักรวรรดิซารแหงรัสเซีย สถาปนิกผูออกแบบโบสถเปนคนรัสเซีย จากเซนตปเตอรสเบิรก สรางขึ้นเพ่ืออุทิศใหแก
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เจาชายอเล็กซานเดอร ยาโรสลาวิทซ เนฟสก้ี ดานบนของโบสถมีหอระฆังใหญ มีระฆัง 11 อัน รวมถึงอันที่ใหญ

ที่สุดในเมืองซึ่งมีนํ้าหนักถึง 15 ตัน  

จากน้ันนําทานเที่ยวชม จัตุรัสเมืองเกาของทาลลินน (Tallinn Old Town Square) ยานศูนยกลางของเมืองที่

ไดรับการรับรองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1997 ในอดีตเปนสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยน

สินคา ใชเปนที่เฉลิมฉลองเทศกาลตางๆ ของเมือง  

นําทานแวะชม โบสถเซนตแมรี่ (Saint Mary Church) หรือในอีกช่ือหน่ึง คือ Dome Church เปนโบสถเกาแก

ที่สุดของเมืองสรางขึ้นโดยชาวเดนมารก เปนโบสถสไตลโกธิค ภายใตพ้ืนหนาประตูโบสถบรรจุโลงศพของ ORRO 

JOHANN THUVE ซึ่งเมื่อสมัยยังมีชีวิตอยู เปนคนเจาชูและทําใหผูหญิงหลายคนเสียใจมาก ภายหลังเมื่อสํานึกผิด

ได จึงบอกใหคนนําศพของตัวเองมาฝงไวตรงทางเขาโบสถ เพ่ือเปนการลงโทษตัวเอง ซึ่งวากันวา ถาใครไดเหยียบ 

ณ ตรงจุดที่ไดมีการบรรจุโลงศพไว ใหทําการอธิษฐานของพร แลวจะประสบความสําเร็จในพรที่ขอไว 

15.00 น. นําทานเดินทางสูทาเทียบเรือทาลลินน  

16.00 น. เรือออกจากทาเทียบเรือมุงหนาสู ทาเทียบเรือริกา ประเทศลัตเวีย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

 
 

วันที่เจ็ด  ริกา (ประเทศลัตเวีย) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

อิสระใหทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเลนในคลับ 

เลาจน หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนชอปปงที่รานขายสินคาปลอด

ภาษีบนเรือ (Duty Free) และสวนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลาย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

11.00 น. เรือจอดเทียบทา ณ ทาเรือเมืองริกา ประเทศลัตเวีย 

 นําทานเที่ยว ชมเมืองริกา (RIGA) เมืองหลวงของของประเทศลัตเวีย ต้ังอยูปากแมนํ้าเดากาวา บริเวณริมฝงทะเล

บอลติก ถือเปนเมืองที่ใหญที่สุดในกลุมรัฐบอลติก รวมทั้งยังเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง 

เศรษฐกิจ การศึกษา อุตสาหกรรม และเปนเมืองทาที่สําคัญของประเทศในแถบน้ี  

จากน้ันนําทานชม โบสถเซนตปเตอร (St.Peter Church) โบสถสําคัญของเมืองริกา ตัวโบสถถูกสรางขึ้นในยุค

ศตวรรษที่ 13 และมีการตอเติมยอดโบสถชวงปลายศตวรรษที่ 16 แตแลวก็ถูกเผาทําลายลงในชวงสงครามโลก
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ครั้งที่ 2 สภาพที่เห็นปจจุบันคือเปนสภาพที่ไดรับการบูรณะขึ้นใหมโดยชาวเมืองในป ค.ศ.1973 นําทานขึ้นสูยอด

โบสถดวยลิฟทโดยสารเพ่ือชมวิวพาโนรามาของเมืองริกาแบบ 360 องศา  

จากน้ันนําทานเขาสู ยานเมืองเกา (Old Town) ซึ่งไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลก โดยองคการยูเนสโกเมื่อป 

ค.ศ. 1977  

นําทานแวะชม วิหารโดม (Dome Cathedral) วิหารเกาแกประจําเมืองริกา สรางขึ้นในศตวรรษที่ 12 ดานใน

บรรจุออรแกนซึ่งมีขนาดใหญที่สุดในทวีปยุโรป อิสระใหทานเดินเลนบริเวณยานเมืองเกา ทานสามารถเลือกซื้อ

สินคาที่ระลึกจากรานคาทองถิ่น หรือเลือกจิบกาแฟบริเวณจตุรัสเมืองเกา ซึ่งเต็มไปดวยรานกาแฟที่พรอมรองรับ

นักทองเที่ยวที่มาแวะชมเมืองไดอยางลงตัว   

18.00 น. นําทานเดินทางสูทาเทียบเรือริกา 

19.00 น. เรือออกจากทาเทียบเรือมุงหนาสู ทาเทียบเรือสตอกโฮลม ประเทศสวีเดน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

 
 

วันที่แปด  AT SEA 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

อิสระใหทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเลนในคลับ 

เลาจน หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายไดตามใจชอบ ไมวาจะเปนชอปปงที่รานขายสินคาปลอด

ภาษีบนเรือ (Duty Free) และสวนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทาน

สามารถเลือกใชบริการบนเรือสําราญ เชน 

Public Room  :บารและเลาจน หองสมุด หองอินเตอรเนต 

Entertainment  :ชมโชวพิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกน่ังเลนในคลับ เลาจน บารตางๆหลากหลาย 

   สไตล คาสิโน ดิสโกเธค หองเลนเกม 

Sport and Activities  :สระวายนํ้า สปอรทคอรท ฟตเนต มินิกอลฟ 

Spa and Wellness  :หองสปา หองสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

 อิสระใหทานพักผอน บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
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หมายเหตุ      กอนเรือกลับเทียบทาในค่ําวันน้ีทานจะไดรับปายผูกกระเปาสีตางๆ ซึ่งเปนตัวกําหนดลําดับการนํากระเปาลง

จากเรือ ทานจะตองจัดกระเปาใบใหญวางไวหนาหอง โดยแยกขาวของเครื่องใชที่จําเปนไวในกระเปาเดินทางใบเล็ก เพราะ

เจาหนาที่ของเรือจะมาเก็บกระเปาใบใหญของทานไปต้ังแตกลางดึก และบัญชีคาใชจายตางๆ จะถูกสงมาใหทานตรวจเช็คกอน

ทําการชําระในวันรุงขึ้น สําหรับทานที่ตองการชําระผานบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชารจคาใชจายผานบัตรเครดิตที่ทานไดให

หมายเลขไวในวันที่ทานเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

วันที่เกา สตอกโฮลม 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

07.00 น. เรือจอดเทียบทา ณ ทาเทียบเรือสตอกโฮลม ประเทศสวีเดน 

 นําทานชมกรุงสตอกโฮลมซึ่งอยูบนหมูเกาะใหญนอยโอบลอมดวยทะเลสาบมาลาร กอกําเนิดนครอันงามสงาริม

คลองมากมาย ผานชมโรงละคร ทําเนียบรัฐบาล  

นําทานขึ้นจุดชมวิวบนเนินเขา Fjallgatan เพ่ือบันทึกภาพของกรุงสตอกโฮลมจากมุมที่สวยที่สุด เมืองที่ไดรับ

สมญานามวา “เวนิสแหงยุโรปเหนือ” และยังไดรับการคัดเลือกใหเปน “นครหลวงแหงวัฒนธรรมของยุโรป” 

อิสระใหทานไดชมวิวสวยของตัวเมืองที่ต้ังและโอบลอมไปดวยเกาะใหญ 14 เกาะ แลวยอนอดีตโดยชมยานเมือง

เกาที่มีอายุมากกวา 700 ป “กามลา สตาน” (Gamla Stan) ที่มีการต้ังบานเรือนบนเกาะน้ีต้ังแตสมัย

คริสตศตวรรษที่ 13 และมีการรักษาสภาพไวไดอยางดีเย่ียม  

นําทานเที่ยวชมภายในเมืองเกา โอลดซิต้ี ทานจะไดสัมผัสกับหมูอาคารหลากสีมากมายที่เรียงรายรอนักทองเที่ยว

จากทั่วทุกมุมโลกมาเก็บภาพความนาประทับใจ จากน้ันนําทาน ผานชมพระบรมมหาราชวังบนเกาะสตาเดน ชม

วังหลวงอันโอโถงงาม สงาดวยสถาปตยกรรมสมัยเรเนซองส จากน้ันนําทานสูถนนชอปปงอิสระใหทาน

เพลิดเพลินกับการชอปปงที่กรุงสต็อกโฮลม เมืองแหงน้ีเปนที่รูจักในฐานะเมืองที่เปนผูนําของศูนยรวมการ

ออกแบบที่ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก ทั้งสไตลยุคเกาและยุคใหม ใหทานไดเลือกตามตองการ แนะนําใหชอป

ปงเขตหลักๆ คือ The City และ Östermalm 

***** เพ่ือใหทานไดชอปปงอยางเต็มที่ อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย***** 

15.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินอาลันดา (ARN) เพ่ือเชคอิน และดําเนินการ TAX Refund ภายในสนามบิน 

18.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินอาลันดา โดยเที่ยวบินที่ TK1796 (ใชเวลาบินประมาณ 3.30 ช่ัวโมง) บริการอาหาร 

เครื่องด่ืม และพักผอน บนเครื่องบิน 

22.35 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง อิสระใหทานชอปปงใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบิน 

วันที่สบิ กรุงเทพมหานคร 

01.25 น. ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใชเวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง)  
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 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่ํา และ อาหารเชา 

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
 

 

คําแนะนํา  สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเปนตองซื้อต๋ัวเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกต๋ัวเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อต๋ัวรถไฟ 

หรือซื้อต๋ัวรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร และตารางเวลาการ

เดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพ่ือเปนการปองกัน มิใหเกดิขอผิดพลาดขึ้นกับทาน

ในภายหลัง 

              ทั้งน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง 

สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ 

 

ประเภทหองพกั  

 หองพักดานในไมมีหนาตาง (Inside Cabin) 

 
เตียงมีใหเลือกสองแบบ แบบเตียงคูหรือเตียงเด่ียว ตูเสื้อผาขนาดใหญ หองนํ้าแบบฝกบัว โทรทัศน โทรศัพท 

อินเตอรเน็ต* มินิบาร * (* มคีาใชจายเพ่ิมเติม) เครื่องเปาผม ขนาดพ้ืนทีป่ระมาณ 164 ตารางฟุต 

 หองพักแบบมีระเบียง (Junior Suit with Balcony) 

 
เตียงมีใหเลือกสองแบบ แบบเตียงคูหรือเตียงเดียว ตูเสื้อผาขนาดใหญ หองนํ้าแบบฝกบัว โทรทัศน โทรศัพท 

อินเตอรเน็ต* มินิบาร * (* มคีาใชจายเพ่ิมเติม)  เครื่องเปาผม มีระเบียงใหน่ังชมวิว ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 211 ตารางฟุต 
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อัตราคาบริการ (ตอทาน) งดแถมกระเปา ไมรวมคาวีซา และไมรวมทิป 14-23 ก.ค. 61 (TK) 

ราคาผูใหญ (พักหองคู INSIDE) ทานละ 107,900 

พักเด่ียวเพิ่ม (หอง Inside) ทานละ 37,000 

เด็กอายุตํ่ากวา 11 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)  97,900 

อัพเกรดเปนหองหนาตาง Ocean View เพิ่มทานละ (พกัคู) 7,500 

อัพเกรดเปนหองระเบียงทะเล Balcony เพิ่มทานละ (พกัคู) 18,500 

ไมเอาต๋ัวเครื่องบินหักคาต๋ัว BKK-ARN-BKK (TG) 25,000 

ชั้นธรุกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร เริ่มตนทีท่านละ 

 (ราคายนืยนัไดก็ตอเม่ือที่นั่ง confirm เทานั้น) 

85,000-100,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริง 

ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทาน้ัน (คิด ณ วันที ่20 มกราคม 2561) ** 

ขอแนะนาํและแจงเพื่อทราบ 

 กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกต๋ัวแลว ไมสามารถขอคนืเงินได และไมสามารถเปลีย่นวันเดินทางได 

 กระเปาเดินทางเพ่ือโหลด ทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 20 กก. กระเปาถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) นํ้าหนักไมเกิน 7 กก.  

โปรแกรมทองเที่ยวลองเรือสําราญ (ตามที่ระบุไวในรายการ) อัตรานีร้วมถึง 

 ต๋ัวเครื่องบินไป-กลับช้ันนักทองเที่ยวโดยสายการบิน TK  (กระเปาเดินทาง นน. ไมเกนิ 20 กก./ทาน) 

 คาภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ามัน, คาประกันภัยทางอากาศ 

 คาประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

คารักษาพยาบาลหลังกลับจากตางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไมครอบคลุมผูที่อายุเกิน 85 ป) 

 คาภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  

 คาที่พักตลอดการเดินทาง  

 คาอาหารทุกมื้อตามระบุในโปรแกรม, คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที ่

 เจาหนาที่ (ไกดไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

อัตรานี้ไมรวมถึง 

 คาวีซาเชงเกน 

 คาทิปหัวหนาทัวรทานละ 2 ยูโรตอทานตอวัน = 20 ยูโร 

 คาทิปคนขับรถทานละ 2 ยูโรตอทานตอวัน รวม 7 วัน = 14 ยูโร 

 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด คาโทรศัพท-แฟกซ และคาใชจายอ่ืนๆที่ไมไดระบุในรายการ 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 

เพื่อประโยชนของผูเดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร และการยกเลิกทัวร ทีร่ะบุในรายการทั้งหมด 

หลังจากทานทําการจองทัวรแลว ทางบรษิัทฯจะถือวาทานเขาใจ และพรอมปฏิบติัตามเงื่อนไขดังกลาว 
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การชําระเงิน  

1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 50,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการ หลงัไดรับการยืนยันกรุปออกเดินทางแนนอน หรือ  

   สําหรับทานที่พักเด่ียว กรุณาชําระคามัดจําทัวร 70,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทาํการ หลังไดรับการยืนยันกรุปออก 

   เดินทางแนนอน  พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 

   เลมใหมสามารถ เดินทางไดเลย)  และหลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423 

2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 65 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 75 

วันทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรอืตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไมชําระเงินคามัดจํา 

หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสทิธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

กรณียกเลิก 

* ยกเลิก 120 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง (ไมมีคาใชจาย)  

* ยกเลิก 90-119 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคามัดจํา 50% 

* ยกเลิก 30-89 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคามดัจําเต็มจํานวน 

* ยกเลิก 08-29 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคาใชจายเต็มจํานวน 

* ยกเลิก นอยกวา 7 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคาใชจายเต็มจํานวน 

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร หลังไดทําการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว บรษิัทขอสงวนสทิธ์ิในการนําเลมพาสปอรตไปยกเลิกวีซา

ในทุกกรณ ีไมวาคาใชจายในการย่ืนวีซาจะรวมหรือแยกจากรายการทัวรก็ตาม*** 

หมายเหตุ :  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน โดยจะแจงให ผูเดินทางทราบ

ลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวใดๆที่ปดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ทองเที่ยว

อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเปนลําดับแรก หรือคืนคาเขาชมแกคณะผูเดินทางแทน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทวง  ภัยธรรมชาติ  การกอจราจล  อุบัติเหตุ  ปญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้น้ีจะคํานึงและรักษา

ผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากที่สุด 

 การทองเที่ยวน้ีเปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่

ทานปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวน ทานไดทําการตกลงหรือแจงใหทราบกอนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธวีซาและจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระ มาแลว  หากทาน

ถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเน่ืองจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขาเมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บคาธรรมเนียมวีซา และไมคืนทกุกรณี 

 ในกรณีทีท่านจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธ์ิที่จะ ไมรับผิดชอบ หากทาน

ถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคธรรมดา  
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กรณีเดินทางโดยลูกคาจัดการต๋ัวเครื่องบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลูกคาดําเนินการเรื่องต๋ัวเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคาตองดําเนินการมาพบคณะทัวร

ดวยตัวเอง และตองรับผิดชอบคาใชจายในการมาพบคณะใหญดวยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญเกดิความ

ลาชาหรือยกเลิกเที่ยวบินอันดวยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ต๋ัวเครื่องบิน 

 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ 

คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และ

ในกรณีที่ยกเลกิการเดินทาง ถาทางบริษัทไดออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เทาน้ัน (ในกรณีที่ต๋ัวเครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทาน้ัน) 

 ทานที่จะออกต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพ่ือขอคํายืนยันวา

ทัวรน้ันๆ ยืนยันการเดินทาง แนนอน หากทานออกต๋ัวภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงาน แลวทัวรน้ัน

ยกเลิก บริษัทฯไมสามารถรบัผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกี่ยวของกับต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศได 

 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจงแลวขางตน 

โรงแรมและหอง 

 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณทีี่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทํา

ใหทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการ หรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบทีม่อุีณหภมิตํ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบรกิาร

ในชวงฤดูรอนเทาน้ัน 

 ในกรณีทีม่ีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึน้เครื่องบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เปน

ตน กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลช่ัน นํ้าหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทาํการตรวจอยาง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑละไมเกนิ 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกัน

ในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) 

 หากทานซื้อสนิคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เทีย่วบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได และ

หามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ัน

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางนํ้าหนักเพ่ิมเปนสิทธ์ิของสาย

การบินที่ทานไมอาจปฎิเสธได หาก นํ้าหนักกระเปาเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด 
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 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได ตองมีนํ้าหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดสวนไมเกิน 

7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหนวยวัด “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหนวยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร ที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได 

ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในนํ้าหนักสวนที่

เกิน 

 กระเปาและสมัภาระที่มีลอเลื่อนและมขีนาดใหญเกินไป ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 

การชดเชยคากระเปาในกรณเีกิดการสูญหาย 

 ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนําไมควรใสเขาไปในกระเปาใบใหญที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทาน้ัน ซึ่งจะชดใชใหประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดวยนํ้าหนักกระเปาจริง ทั้งน้ี

จะชดเชยไมเกิน USD 400 กรณีเดินทางช้ันธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางช้ันธุรกิจ (Business) 

ดังน้ันจึงไมแนะนําใหโหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเปาใบใหญ 

 กรณีกระเปาใบใหญเกิดการสูญหายระหวางการทองเที่ยว (ระหวางทัวร ไมใชระหวางบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง

ที่บริษัททัวรไดจัดทําใหลูกคาจะไมครอบคลุมคาชดเชยในกรณีกระเปาใบใหญสูญหาย อยางไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณา

ชดเชยคาเสียหายใหทาน โดยชดใชตามกฎของสายการบินเทาน้ัน น่ันหมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนักกระเปา คูณ ดวย

คาชดเชย USD 20 ตอกิโลกรัมเทาน้ัน ดังน้ันทานจึงไมควรโหลดของมีคาทุกประเภทในกระเปาใบใหญ เพราะหากเกิดการ

สูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยคาเสียหายตามรายระเอียดขางตนเทาน้ัน 

 กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได ดังน้ันทาน

ตองระวังทรัพยสินสวนตัวของทาน 

 

ผูเดินทางที่ประสงคจะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผานการพจิารณาวีซาแลว กอนวันเดินทาง 

จะตองชําระคาเดินทางสวนที่เหลือเสียกอน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปลอยเลมคนืมาแลวเทานัน้) 
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เพื่อการเดินทางอยางอุนใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก.. 

ดวยประกันการเดินเสริม ที่เพิ่มความคุมครองไดมากข้ึน... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

* อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  

Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 

** ขอ 2.1 *** ขอ 2.2 บรษิัทจะจายคาใชจาย สําหรับการรักษาพยาบาลที่ไดเกิดขึ้นในระยะวเลา 7 วันแรก จากการเดินทาง

กลับประเทศไทย / 

2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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* สําหรับผูเอาประกันภัย ที่มีอายุ 75 ปขึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเปน 2 เทาของเบี้ยประกันภัยที่ระบุไวในตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนใจ “ประกันภัยการเดนิทางท่ัวโลก”  โปรดแจงเจาหนาท่ี ผูดูแลการจองทัวร ลวงหนากอนเดินทาง ไม

นอยกวา 1 สัปดาห  และกรุณาชําระคาประกันภยัการเดินทาง ยอดเต็มจํานวน  

หลังจากสงรายชื่อผูเอาประกันภัยแลว 
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เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สถานฑูตสวีเดน) 

(ใชเวลาในการขอวีซาประมาณ 10-15 วันทําการ) 

สถานฑูตไมอนุญาตใหดึงเลมพาสปอรต หากไดย่ืนเขาไปแลว ดังน้ันถาทานรูวาตองใชเลมกรุณาแจงบริษัททัวรฯ เพ่ือขอย่ืนวีซา

ลวงหนากอนกรุป และใหแนบต๋ัวเครื่องบินในชวงที่ทานจะเดินทางมาดวย 

กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังตอไปใหครบตามที่สถานฑูตฯรองขอ 

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาวีซา 

หากติดขัดในเรื่องการจัดเตรยีมเอกสารในขอใด โปรดสอบถามเจาหนาที่เพิ่มเติม 

1. หนังสือเดินทาง อายุใชงานได เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนาวางอยางนอย 2 แผน 

2. รูปถายสีหนาตรง ขนาด 2 น้ิว 2 รูป พ้ืนฉากหลังรูปตองเปนพ้ืนสีขาว (อยาถายเอง เพราะพ้ืนเปนสีเทา ใชไมได) หามสวม

แวนสายตา (รูปถายตองถายไวไมเกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหนาวีซาที่เคยได)  

3. สําเนาบัตรประชาชน  

4. สําเนาทะเบียนบาน (กรุณาถายหนาแรกที่มีรายละเอียดบานเลขที่มาดวย) 

5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูหญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหนาเปน ...นาง... ตองแนบมา) 

6. สําเนาทะเบียนหยา (กรณีผูหญิง.....ถาหยาและหากมีการใชคํานําหนาเปน ....นาง...ตองแนบมา) 

7. สําเนาใบมรณะบัตร  

8. สูติบัตร (กรณีเด็กตํ่ากวา 20 ปบริบูรณตองแนบสูติบัตรมา)  

9. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ: (หากเด็กไมไดเดินทางพรอม พอและแม) ตองย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี  

- เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ

เทาน้ัน และใหระบุวา ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและใหระบุ

วา มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบิดา (ระบุช่ือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและใหระบุ

วา บิดายินยอมใหเด็กเดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

10. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเปนภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูตและประเทศ)กรณีผูเดินทาง

เปนเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายช่ือผูประกอบกิจการ (อายุไมเกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยที่มีช่ือผูเปนเจาของรานคา 

- กรณีพนักงานบริษัท : ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง ระยะเวลาการวาจาง / เงินเดือน  

- กรณีที่เปนขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน  

- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 

- กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา น้ันวากําลังศึกษาอยู ระบุช้ันปที่ศึกษา  
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11. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถูกตอง ใชทั้ง Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เลมเดียวกัน) 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจาของบัญชีใหครบถวน มีอายุไมเกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซา 

- สําเนาสมุดบัญชียอนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะย่ืนวีซา มียอดเงินไมตํ่ากวา 100,000 บาทตอการรับรอง 1 

ทาน และยอดแสดงในบัญชีตองไมกาวขามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 7 วันกอนยื่นวีซา) 

************* ขอ 1 และ ขอ 2 ตองเปนสมุดบัญชีออมทรัพยเลมเดียวกันเทานั้น ************** 

หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดขามเดือน (ยอดไมตอเน่ือง) เชนจากเดือน 1 ขามไปเปนยอดของ 

เดือน 3 (เดือน 2 ไมมี) ทานตองไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถายสําเนาสมุดบัญชี 

- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได แตทานตองแนบบัญชีออมทรัพย (Saving) มาดวย 

หากตองการใชบัญชีฝากประจํา ตองเตรียมดังน้ี 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุช่ือเจาของบัญชีใหครบถวน มีอายุไมเกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซา 

- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไมตํ่ากวา 100,000 บาทตอการรับรอง 1 ทาน  

หมายเหตุ หากตองการรับรองการเงินใหคนภายในครอบครัว ตองเตรียมเอกสารดังน้ี 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตองระบุช่ือเจาของบัญชี รับรองคาใชจายใหใคร (ตองระบุช่ือผูถูก

รับรองในจดหมายดวย)  

- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบาน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพันธวาเปนคนใน

ครอบครัวเดียวกัน 

กรณีนายจางรับรองคาใชจายใหลูกจาง 

- จดหมายรับรองจากนายจางระบุวาเปนผูรับรองคาใชจาย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน 

- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังขอ 11.1 และ 11.2   

(สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณ ีโปรดแนบบัญชีออมทรัพย หรอืฝากประจําเทาน้ัน) 
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	2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)

