
 

 

 

ล่องเรือทะเลบอลตกิ 10 วนั 
Royal Caribbean – Jewel of the SEAs!!! 

 

 
****โปรโมช่ันพเิศษ…ล่องเรือทะเลบอลตกิ โดย สายการบินไทย**** 

มิถุนายน – กรกฎาคม 2563 

ราคาเร่ิมต้น....112,900 บาท 
 

(พเิศษ!! ราคานีร้วมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ.... รวมค่าวซ่ีาและทิปต่างๆแล้ว)  
 

สวเีดน - รัสเซีย (เซ็นต์ปีเตอร์สเบร์ิก) - ฟินแลนด์ - เอสโตเนีย - วสิบ ี
 

ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลีย่นท่าเทียบเรือ ซ่ึงทางทัวร์จะท าการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป 
ท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ 

ราคาทัวร์ 112,900 บาท : 27 มิ.ย.- 6 ก.ค. / 11-20 ก.ค.63 
ราคาทัวร์ 116,900 บาท : 18–27 ก.ค.63 (เร่ิมต้นห้องพกัแบบมีหน้าต่าง) 

 

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่ 11/5171  

ชั้น 16 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 เลขท่ี 170/51 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 



 

 

Royal Caribbean – Jewel of the SEAs!!! 
 (เรือรอยลั แคริบเบีย้น จีเวล ออฟ เดอะ ซี) 

เรือบรรจุผู้โดยสารได้ 2,139 คน จ านวน 13 ช้ัน ระวาง 90,090 ตัน 

 
ประเภทห้องพกั 

 

▪ ห้องพกับนเรือแบบกรุ๊ปจะเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง                        
( TRIPLE ROOM ) ต้องท าการตรวจสอบกับบริษัท เน่ืองจากห้องพกับนเรือ ท่ีสามารถพักได้ 3 ท่าน มีจ านวนจ ากัด 

▪ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเลขห้องพกัให้กับคณะ เน่ืองจากห้องพกับนเรือเป็นการจองแบบกรุ๊ป และ ขึน้อยู่กับข้อก าหนดของประเภท
ห้องพกัในระดับท่ีต่างกัน ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องพกัติดกันหรือ ช้ันเดียวกัน ตามท่ีลูกค้าต้องการ 

• ห้องพกัมีระเบียงวิวทะเล  (Ocean View with Balcony) 

 
• ห้องพกัแบบหน้าต่าง  (Ocean View) 

 
• ห้องพกัแบบ Inside 

 
 



 

 

เส้นทางเดินเรือ (ล่องเรือทะเลบอลติก) 

 
 

วันแรก กรุงเทพมหานคร – สตอกโฮล์ม 
 

22.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เชค็อิน D (แถว D) ประตูทางเขา้ท่ี 1- 4 อาคารผูโ้ดยสาร  
สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

วันท่ีสอง สตอกโฮล์ม (ประเทศสวีเดน) – เช็คอนิลงเรือส าราญ Royal Caribbean Serenade of the Seas 
 

01.10 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่สนามบินอาลนัดา (ARN)โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG960  
 สายการบินบริการอาหารค ่าและอาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.50 ช.ม.) 
07.00 น. เดินทางถึงสนามบินอาลนัดา ประเทศสวีเดน น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

น าท่านเขา้ชม ศาลากลางจงัหวดั (City Hall) อนัมีช่ือเสียงไปทัว่โลกในการจดังาน เล้ียงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผูท่ี้
ไดรั้บรางวลัโนเบลท่านจะได ้ชม ห้องจดัเล้ียง (Blue Hall) รวมทั้งห้องโถงท่ีใชใ้นการเตน้ร าซ่ึงประดบัประดา
ไปดว้ยโมเสดทองค ากว่า 18 ลา้นช้ิน ศาลาว่าการแห่งน้ีใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิก
ช่ือดงัชาวสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างดว้ยอิฐแดงกว่า 8 ลา้นกอ้นและมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค สร้างแลว้
เสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 จากนั้นน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือรบโบราณวาซาร์ ซ่ึงไดรั้บการกูข้ึ้นมาหลงัจากจม
อยู่ในน ้ าเป็นเวลา 333 ปี ท่านจะได้ชมส่ิงของเคร่ืองใช้ภายในเรือ ตลอดจนเรือวาซาร์ท่ีแทจ้ริงเกือบสมบูรณ์
แบบเหมือนเม่ือสมยั ค.ศ.1625 ท่ีพระเจา้กุสตาฟอดอลฟุสท่ี 2 ด าริให้สร้างเรือรบน้ีขึ้นมาเพื่อขยายอ านาจทาง
การทหารทัว่ยโุรป 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน พร้อมเมนู กุง้มงักร 
 

 



 

 

 

14.00 น. น าท่านเช็คอินขึ้น เรือส าราญ Royal Caribbean Jewel of the Seas 
18.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรือสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน  สู่ท่าเทียบเรือเซนต์ปี เตอร์เบิ ร์ก 

(St.Peterberg) ประเทศรัสเซีย 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

วันท่ีสาม  AT SEA 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายท่ีท่าน
สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  :บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment  :ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย 
   สไตล ์คาสิโน ดิสโกเ้ธค ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities  :สระวา่ยน ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  :หอ้งสปา ห้องสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 อิสระใหท้่านพกัผอ่น บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 
 
 



 

 

วันท่ีส่ี เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (ประเทศรัสเซีย) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ เซนตปี์เตอร์เบิร์ก (St.Peterberg) ประเทศรัสเซีย 
 น าท่ านเข้าชมป้อมปี เตอร์แอนด์พอล  (Peter and Paul Fortress) ซ่ึ งเป็น ส่ิงก่อสร้างแห่งแรกของเมือง           

เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เคยใช้เป็นคุกขงัแมกซิมกอร์ก้ี ผูป้ระพนัธ์บทละครเร่ืองเด็กกบัพระอาทิตยใ์นคุกแห่งน้ี 
ปัจจุบนัใชเ้ป็นท่ีสุสานส าหรับเก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ ทุกพระองค ์ จากนั้นน าท่านเขา้ชมมหาวิหาร
เซ็นต์ไอแซค (St. Issac Cathedral) สร้างขึ้นอย่างสวยงามยิ่งใหญ่ ยอดโดมท าด้วยทองค าแผ่นหนักถึง 100 
กิโลกรัม  นบัเป็นวิหารทรงโดมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสร้างดว้ยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน
โบสถ์ศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีเป็นท่ีนับถือของชาวเมืองอย่างมากเน่ืองจากคร้ังหน่ึงตวัเมืองถูกถล่มด้วยระเบิดของ
ทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่วิหารเซ็นต์ไอแซคแห่งน้ีกลบัอยู่รอดปลอดภยั น าท่านถ่ายรูปกบัโบสถ์
หยดเลือด (Savior on the blood/ resurrection Church) สร้างในปี ค.ศ.1883 มีลกัษณะของศิลปะแบบไบเซนต์
ไทน์คลา้ยกบัวิหารเซนต์บาซิลท่ีมอสโก จุดประสงค์ในการสร้างเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถานท่ีท่ี
พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี2 ถูกลอบปลงพระชนม์  โดยผูก่้อการร้ายขวา้งระเบิดใส่รถม้าจนท าให้พระองค์
บาดเจ็บสาหัสตรงบริเวณดังกล่าว จากนั้นมาถูกสร้างเพิ่มเติมขึ้นจากเงินบริจาคของประชาชนทัว่ประเทศ
รัสเซีย ใชเ้วลาก่อนสร้างยาวนานว่า 20 ปี เป็นงานศิลปะแบบรัสเซียดั้งเดิม ประดบัประดาดว้ยโมเสกพร้อมกบั
รูปภาพโมเสกขนาดใหญ่ยกัษ์เป็นจุดขายของท่ีน่ีอาจจะมีบางทรงหลุดเสียไปตามกาลเวลาเพราะในช่วงน้ี
โบสถห์ยดเลือดแห่งน้ี ถูกกลุ่มคนสถาปนาให้ความงดงามของมนัเป็นเพียงโรงเก็บมนัฝร่ังประจ าเมืองใน ยุค
มืดโซเวียต ก่อนจะมีการซ่อมแซมคร้ังใหญ่ในช่วงปี ค.ศ. 1990 และรัฐบาลก็เปิดเป็นพิพิธภณัฑ์อย่างสมบูรณ์
แบบเม่ือปี ค.ศ.1997 ใหน้กัท่องเท่ียวไดย้ลโฉมอนังดงามน้ีไดอ้ยา่งเตม็ตา  

 
 

 
 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

 
 



 

 

บ่าย น าท่านเขา้ชมพระราชวงัฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ (Petrodvorets) หรือท่ีชาวรัสเซียเรียกว่า "ปิเตียร์โก๊ฟ" นั้นมีราก
ศพัทม์าจากภาษาเยอรมนัแปลวา่ "สวนของปีเตอร์" นบัเป็นพระราชวงัท่ีสวยงามไม่เหมือนใคร และเป็นท่ีหน่ึง
ของความใหญ่โตท่ีสุดในรัสเซีย ซ่ึงแสดงให้เห็นการสืบทอดประเพณีสากล ความส าเร็จ ความกลา้หาญ และ
ความเก่งกาจ ตวัอย่างของกลุ่มสถาปัตยกรรม กลุ่มประติมากรรม และกลุ่มวิศวกรรมท่ีสอดประสานกับภูมิ
ประเทศท่ีสวยงาม สร้างดว้ยศิลปะผสมทั้งแบบเรอเนสซองส์ บารอก และคลาสสิก โดยใช้สถาปนิกวิศวกร
จิตรกร และปฏิมากรท่ีมีช่ือเสียงหลายท่าน พระเจ้าปีเตอร์มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นใช้เวลาราว 10 ปี จน
สวยงามไม่แพพ้ระราชวงัแวร์ซายน์ในฝร่ังเศส  ห้องต่างๆ ภายในพระราชวงัประดับประดาไปด้วยทองค า
อร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนท่ีสวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได ้  ส่วนภายนอก
เต็มไปดว้ยพฤกษานานาพนัธุ์ และสวนน ้ าพุอนัตระการตา (หมายเหตุ : พระราชวงัฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ปิดทุก
วนัจันทร์ และปิดเฉพาะวันอังคารสุดท้ายของเดือน เน่ืองจากปัจจุบันพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ 
(Petrodvorets) มีการจ าหน่ายตัว๋ในปริมาณท่ีจ ากดั โดยเฉพาะวนัท่ีเรือส าราญเทียบท่า และตรงกบัฤดูร้อนของ
ประเทศรัสเซีย ซ่ึงหากวนัดงักล่าวไม่สามารถ รองรับกรุ๊ปได้ ทางบริษทัขออนุญาตน าท่านเขา้ชมสถานท่ีอ่ืน
ทดแทน โดยจะมีการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้) 

 

17.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเซนตปี์เตอร์เบิร์ก (St.Peterberg) ประเทศรัสเซีย 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 

วันท่ีห้า  เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (ประเทศรัสเซีย) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 น าท่ าน เข้าชมปราสาทเซนต์ไมเคิล (Saint Michael’s Castle) หรือช่ือหน่ึงคือ  ปราสาทมิเคลลอฟสก้ี                    

เป็นพระราชวงัเก่าใจกลางนครเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นท่ีพกัอาศยัของจกัรพรรดิพอลท่ี 1 เม่ือปี 
ค.ศ.1797  ความแปลกของการออกแบบปราสาทแห่งน้ีคือ การออกแบบภายนอกของตวัปราสาทจากทั้ง 4 ทิศ 
จะมีลักษณะท่ีแตกต่างกันไป  ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัย  ผสมผสานระหว่าง  เฟร้นช์คลาสสิค              
อิตาเล่ียนเรเนอซองส์ และโกธิค การออกแบบท่ีพ านักเป็นไปอย่างแน่นหนาและรัดกุม เหตุเพราะจกัรพรรดิ
พอลท่ี 1 หวาดระแวงกบัการลอบปลงพระชนม์ แต่สุดทา้ยก็ถูกลอบปลงประชนมใ์นห้องบรรทมของตนเอง
หลงัเขา้พกัไดเ้พียง 40 คืน โดยกองก าลงัของนายพลเบนิกสัน 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 
 



 

 

บ่าย น าท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) อดีตพระราชวงัฤดูหนาวท่ี
ประกอบดว้ยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานท่ีแห่งน้ี เคยใช้เป็นท่ีรับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของ
รัชกาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญสัมพนัธไมตรีไทย รัสเซีย   พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลกัษณ์กบัพระเจา้
ซาร์ นิโคลสั ท่ี 2 ของรัสเซียอีกดว้ย  ปัจจุบนัพระราชวงัน้ีไดถู้กใชเ้ป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะล ้าค่าของ
โลกกว่า 8 ลา้นช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซ่ี  ปีกัสโซ  แรมบรันด ์  
แวนโก้ะ ฯลฯ  จดัเป็นพิพิธภณัฑ์ศิลปะท่ีสวยท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดของโลกแห่งหน่ึง (หมายเหตุ : เน่ืองจาก
ปัจจุบนัพิพิธภณัฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum)  มีการจ าหน่ายตัว๋ในปริมาณท่ีจ ากดั โดยเฉพาะวนัท่ีเรือ
ส าราญเทียบท่า และตรงกับฤดูร้อนของประเทศรัสเซีย ซ่ึงหากวนัดังกล่าวไม่สามารถ รองรับกรุ๊ปได้ ทาง
บริษทัขออนุญาตน าท่านเขา้ชมสถานท่ีอ่ืนทดแทน โดยจะมีการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้) 

 
17.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเซนตปี์เตอร์เบิร์ก (St.Peterberg) ประเทศรัสเซีย 
18.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือเซนตปี์เตอร์เบิร์ก เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

 
 

วันท่ีหก  เฮลซิงก ิ(ประเทศฟินแลนด์) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีเมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟินแลนด์ 

น าท่านชมเมือง เฮลซิงกิ (Helsinki) สร้างขึ้นเม่ือปีค.ศ. 1550 โดยกษตัริยก์ุสตาฟ วาชา แห่งสวีเดน เม่ืออดีต
เฮลซิงกิไม่ใช่ เมืองหลวงของฟินแลนด์ (เมืองหลวงเก่าคือตรูกู  เม่ือคร้ังตกเป็นเมืองขึ้ นของสวีเดน                     
ปี ค.ศ. 1809  –  ค.ศ. 1812) เฮลซิงกิมาเป็นเมืองหลวงของฟินแลนด์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1812 ในสมยัท่ีตกอยู่ภายใต้
การปกครองของรัสเซีย ท าให้เฮลซิงกิเป็นเมืองท่ีมีวฒันธรรมผสมผสานระหว่างตะวนัออกและตะวนัตก และ
เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่งดงามและสถาปัตยกรรมร่วมสมยั อีกทั้งท าเลท่ีตั้งยงัอยู่ท่ามกลางหมู่เกาะ
มากมายในทะเลบอลติก จนเฮลซิงกิไดรั้บฉายาว่าเป็น "ธิดาแห่งทะเลบอลติก" และในปี ค.ศ. 2000 เฮลซิงกิยงั



 

 

ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหลวงแห่งวฒันธรรมของยุโรปด้วยค าขวญัท่ีว่า  "Helsinki The high tech city 
where culture meets nature"  น าท่านเขา้ชมโบสถ ์Temppeliaukio หรือท่ีผูค้นรู้จกักนัในนาม โบสถ์หิน (Rock 
Church) หน่ึงในสถาปัตยกรรมยุคใหม่ท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวซ่ึงในแต่ละปีจะมีผูค้นนบัลา้นคนมาเยือนโบสถ์
ถ ้าแห่งน้ี ออกแบบโดยพี่น้องสถาปนิกนาม ทีโม และทูโอโม  โดยใช้เวลาสร้างกว่า 39 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1930-
1969 บริเวณดา้นในสร้างขึ้นจากการสกดัหินลว้นๆ หลงัคามุงดว้ยทองแดง และเวน้ช่องตรงกลางเป็นเหมือน
ลายลูกกรงแนวตั้งเพื่อใหแ้สงธรรมชาติสามารถส่องเขา้มาดา้นในได ้การออกแบบเช่นน้ีท าให้บริเวณโถงดา้น
ในเกิดเป็นอะคูสติคชั้นยอดในการแสดงดนตรี ซ่ึงปัจจุบันสถานท่ีแห่งน้ีถูกใช้ในการจดัแสดงคอนเสิร์ต
บ่อยคร้ัง น าท่านชมอนุสาวรียซิ์เบลิอุส (Sibelius Monument) อนุสาวรียแ์ห่งน้ีตั้งอยู่ใน Sibelius Park ถูกสร้าง
ขึ้นเพื่อสดุดีให้แก่นกัประพนัธ์เพลงคลาสสิกช่ือดงัของโลกชาวฟินแลนด์นามว่า Jean Sibelius (1865-1957) ผู ้
แต่งเพลงฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจชาวฟินน์ให้ลุกขึ้นมาเรียกร้องเอกราชจากรัสเซีย ลกัษณะเป็นอนุสาวรียท่ี์
แปลกตามากๆออกแบบโดย Eila Hiltunen เป็นการสร้างโดยน าเอาแท่งเหล็กจ านวน 600 แท่ง มาเช่ือมเข้า
ดว้ยกนัจนออกมาเป็นรูปร่างของออร์แกนลม ท่ีมีความสูง 85 ม. กวา้ง 10.5 ม. ลึก 6.5 ม. และหนกั 24 ตนัตั้งอยู่
กลางแจง้อยา่งโดดเด่น  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์กลางแจง้ (Open Air Museum of Finland) พิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงประวติัความเป็นมา
ของบา้นและท่ีอยู่อาศยัในทุกยุคสมยัของประเทศฟินแลนด์ และการสร้างบา้นในแต่ละภูมิภาค อิสระให้ท่าน
ได้เก็บภาพตามอัธยาศัย  ได้เวลาน าท่านถ่ายรูปกับวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) วิหารสไตล์นีโอ
คลาสสิค สร้างขึ้นในยุคศตวรรษท่ี 18 เพื่อเป็นเคร่ืองบรรณาธิการแก่แกรนด์ดยุคแห่งฟินแลนด์ และเป็นหน่ึง
ในสถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญของเมืองเฮลซิงกิในปัจจุบัน จากนั้ นน าท่านถ่ายรูปกับ วิหารอุสเพนสก้ี             
(Uspenski Cathedral) วิหารสไตล์ออโธดอกส์ออกแบบโดยสถาปนิกชาวรัสเซียในช่วงปี ค .ศ.1808-1862 แต่
ตวัวิหารเองใชเ้วลาก่อสร้างเพียง 6 ปีเศษหลงัจากเขาเสียชีวิตลง การออกแบบดา้นนอกวิหารมีสีสันแปลกตาซ่ึง
หาดูไดย้ากโดยตวัวิหารสีน ้าตาลอิฐ  โดมสีฟ้าอ่อน และยอดโดมสีทอง  

 

 

 



 

 

16.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเฮลซิงกิ 
17.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือเฮลซิงกิ เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเทียบเรือทาลลินน ์ประเทศเอสโตเนีย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

วันท่ีเจ็ด ทาลลนิน์ (ประเทศเอสโตเนีย) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย 

น าท่านชม เมืองทาลลินน์ (Tallinn)  เมืองหลวง และเมืองท่าหลกัท่ีมีความส าคญัทางด้านการท่องเท่ียวของ
เอสโตเนีย เมืองท่ีได้ช่ือว่ามีความเก่าแก่ท่ีสุดในทะเลบอลติค น าท่านเท่ียวชม จตุัรัสเมืองเก่าของทาลลินน์ 
(Tallinn Old Town Square) ย่านศูนยก์ลางของเมืองท่ีไดรั้บการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดก
โลกในปี ค.ศ. 1997 ในอดีตเป็นสถานท่ีซ้ือขายแลกเปล่ียนสินค้า ใช้เป็นท่ีเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆ ของ
เมือง  จากนั้นน าท่านเขา้ชมโบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสก้ี (Alexander Nevsky Cathedral) โบสถ์ใหญ่ท่ีมียอด
โดมใหญ่ท่ีสุดในเมืองทาลลิน เป็นโบสถค์ริสตอ์อร์โธด็อกซ์ท่ีสร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1900 ในช่วงท่ีเอสโตเนียเป็น
ส่วนหน่ึงของจกัรวรรดิซาร์แห่งรัสเซีย สถาปนิกผูอ้อกแบบโบสถ์เป็นคนรัสเซีย จากเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก สร้าง
ขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เจา้ชายอเล็กซานเดอร์ ยาโรสลาวิทซ์ เนฟสก้ี ดา้นบนของโบสถ์มีหอระฆงัใหญ่ มีระฆงั 11 
อนั รวมถึงอนัท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองซ่ึงมีน ้ าหนกัถึง 15 ตนั  น าท่านแวะชม โบสถเ์ซนตแ์มร่ี (Saint Mary Church) 
หรือในอีกช่ือหน่ึง คือ Dome Church เป็นโบสถ์เก่าแก่ท่ีสุดของเมืองสร้างขึ้นโดยชาวเดนมาร์ก เป็นโบสถ์
สไตล์โกธิค ภายใตพ้ื้นหน้าประตูโบสถ์บรรจุโลงศพของ ORRO JOHANN THUVE ซ่ึงเม่ือสมยัยงัมีชีวิตอยู ่
เป็นคนเจา้ชูแ้ละท าให้ผูห้ญิงหลายคนเสียใจมาก ภายหลงัเม่ือส านึกผิดได ้จึงบอกให้คนน าศพของตวัเองมาฝัง
ไวต้รงทางเขา้โบสถ ์เพื่อเป็นการลงโทษตวัเอง ซ่ึงว่ากนัว่า ถา้ใครไดเ้หยียบ ณ ตรงจุดท่ีไดมี้การบรรจุโลงศพ
ไว้ ให้ท าการอธิษฐานของพร แล้วจะประสบความส าเร็จในพรท่ีขอไว้  น าท่านเข้าชมปราสาททุมเปีย 
(Toompea Castle) ส่วนต่อเติมท่ีสร้างจากรากฐานเดิมของป้อมปราการประจ าเมือง ซ่ึงมีอายุตั้งแต่ศตวรรษท่ี 
13-14 ปราสาทแห่งน้ีสร้างขึ้นดว้ยสไตล์บาโรก ระหว่างปี ค.ศ.1767-1773 ปัจจุบนัยงัเป็นท่ีท าการของรัฐสภา
แห่งประเทศเอสโตเนีย 

 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 
 

บ่าย น าท่านเข้าชมพระราชวงัแคทดริออก  (Kadriorg Palace)  เป็นพระราชวงัสไตล์บาร๊อค สร้างขึ้ นตามพระ
ประสงคข์องพระเจา้ปีเตอร์มหาราชท่ี 1 แห่งรัสเซีย เพื่อเป็นท่ีประทบัของพระราชินีแคทเธอรีน โดยพระราชวงั
แห่งน้ีไดรั้บการออกแบบโดย Niccolo Michetti สถาปนิกชาวอิตาเล่ียนในปี ค.ศ. 1720 แต่ในปัจจุบนัไดก้ลาย
มาเป็นพิพิธภณัฑ์แสดงผลงานทางศิลปะของประเทศ นอกจากน้ีท่านจะได้ชมความงดงามของสวนบริเวณ
โดยรอบพระราชวงัเก่าแห่งน้ีดว้ย 



 

 

 

16.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือทาลลินน ์ 
17.00 น. เรือออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหนา้สู่ สู่ท่าเทียบเรือวิสบี ประเทศสวีเดน 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 
 

 
 

วันท่ีแปด วิสบี (ประเทศสวีเดน) 
 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองวิสบี ประเทศสวีเดน 

น าท่านเท่ียวชมเมืองวีสบี (Visby) เมืองเล็ก ๆ บนเกาะกอทลันด์ทางตอนใตข้องประเทศสวีเดน เป็นเมือง
เก่าแก่ของชาวไวก้ิง และยงัเป็นเมืองส าคญัทางการคา้ในยุโรปเหนือ วิสบีเป็นเมืองยุคกลาง สร้างขึ้นในสมยั
ศตวรรษท่ี 12 และยงัคงได้รับการบ ารุงรักษาดีในเขตสแกนดิเนเวีย มีทั้ งก าแพงหินลอ้มรอบตวัเมือง ซาก
ปรักหกัพงั และโบสถเ์ก่าแก่ และเมืองน้ีไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโก ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี 1995 
อีกดว้ย  นอกจากการชมก าแพงเมืองแลว้ ในเมืองยงัมีโรงเก็บสินคา้มากมายและบา้นเรือนของพ่อคา้ท่ีร ่ารวย ท่ี
ต่างแข่งขนักนัตกแต่งบา้นช่องอย่างสวยงาม ในช่วงฤดูร้อนเมือง วิสบ้ีไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม
ส าหรับชาวสแกนดิเนเวียนเลยทีเดียว น าท่านเท่ียวชมก าแพงหินโบราณหรือท่ีเรียกว่า Ringmuren สร้างขึ้นใน
ยคุคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 โดยก าแพงยาว 3.4 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อลอ้มรอบตวัเมืองและสถานท่ีปรักหกัพงัและ
โบสถเ์ก่าแก่ของเมือง ก าแพงและป้อมปราการแห่งน้ีไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ย่างดีท่ีสุดในยุโรปเหนือ โดยแต่ละ
ป้อมจะมีการติดตั้งธงชาติสวีเดนปลิวไสวสวยงาม จากนั้นน าท่านชมโบสถ์เก่าประจ าเมือง          ถือเป็น
สถาปัตยกรรมในยุคกลางท่ีดูตระหง่าน ขา้งๆ โบสถ์จดัเป็นสวนสวยให้เดินเล่น ตามแต่ละมุมจะมีมา้นั่งให้
หยดุนัง่พกัตามอธัยาศยั   



 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองฮนัเซียติก (Hanseatic Town of Visby) เมืองเก่าแก่แห่งเกาะกอทลนัด์ น าท่านชม จตัุรัสใจ
กลางเมืองเก่า (Main Square) จัตุรัสท่ีล้อมรอบด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ตัวอาคารสีสัน
สดใส  บริเวณรอบจตัุรัสจะมี ร้านอาหาร, คาเฟ่ และ ร้านขายของท่ีระลึก  อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นพกัผ่อน
และเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั น าท่านชม โบสถเ์ซนนิโคไล (St.Nicolai) โบสถเ์ก่าแก่ในสมยัศตวรรษ
ท่ี 13 ปัจจุบันคงเหลือเพียงซากปรักหักพงัแต่ยงัคงความขลงัและมีเสน่ห์ เป็นอีกสถานท่ีสวยงามอีกแห่งท่ี
ทรงคุณค่าแห่งวีสบี  

17.30 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือวีสบี 
19.00 น. เรือออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 

หมายเหตุ      ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในค ่าวนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลง
จากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้ห้อง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะ
เจา้หน้าท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็ค
ก่อนท าการช าระในวนัรุ่งขึ้น ส าหรับท่านท่ีตอ้งการช าระผ่านบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตท่ี
ท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 
 
 

วันท่ีเก้า สตอกโฮล์ม 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน 
 น าท่านชมกรุงสตอกโฮลม์ซ่ึงอยู่บนหมู่เกาะใหญ่นอ้ยโอบลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลาร์ ก่อก าเนิดนครอนังามสง่า

ริมคลองมากมาย ผ่านชมโรงละคร ท าเนียบรัฐบาล น าท่านขึ้นจุดชมวิวบนเนินเขา Fjallgatan เพื่อบนัทึกภาพ
ของกรุงสตอกโฮล์มจากมุมท่ีสวยท่ีสุด เมืองท่ีได้รับสมญานามว่า “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” และยงัได้รับการ



 

 

คดัเลือกให้เป็น “นครหลวงแห่งวฒันธรรมของยุโรป” อิสระให้ท่านได้ชมวิวสวยของตวัเมืองท่ีตั้งและโอบ
ล้อมไปด้วยเกาะใหญ่  14 เกาะ แล้วยอ้นอดีตโดยชมย่านเมืองเก่าท่ีมีอายุมากกว่า 700 ปี “กามลา สตาน” 
(Gamla Stan) ท่ีมีการตั้งบา้นเรือนบนเกาะน้ีตั้งแต่สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 และมีการรักษาสภาพไวไ้ดอ้ย่างดี
เยี่ยม น าท่านเท่ียวชมภายในเมืองเก่า โอลด์ซิต้ี ท่านจะได้สัมผสักับหมู่อาคารหลากสีมากมายท่ีเรียงรายรอ
นกัท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลกมาเก็บภาพความน่าประทบัใจ จากนั้นน าท่าน ผ่านชมพระบรมมหาราชวงับน
เกาะสตาเดน ชมวงัหลวงอนัโอ่โถงงาม สง่าดว้ยสถาปัตยกรรมสมยัเรเนซองส์  

 

11.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินอาลนัดา (ARN) เพื่อเชค็อิน และด าเนินการ TAX Refund ภายในสนามบิน 
14.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินอาลนัดา โดยเท่ียวบินท่ี TG 961 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.20 ชัว่โมง) บริการอาหาร

กลางวนั และ อาหารค ่า เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 
 
 

วันท่ีสิบ  กรุงเทพมหานคร 
 

05.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ล่องเรือทะเลบอลติก 10 วนั 
Royal Caribbean – Jewel of the SEAs!!! 

 

ราคาทัวร์ 112,900 บาท : 27 มิ.ย.- 6 ก.ค. / 11 - 20 ก.ค. 
ราคาทัวร์ 116,900 บาท : 18 - 27 ก.ค. (เร่ิมต้นห้องพกัแบบมีหน้าต่าง) 

ตราค่าบริการ 27 มิ.ย.- 6 ก.ค. 63  11 - 20 ก.ค. 63 18 - 27 ก.ค. 63 
ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่ INSIDE) ท่านละ 112,900 112,900 - 
ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่ Ocean) ท่านละ - - 116,900 
อพัเกรดเป็นหอ้งหนา้ต่าง Ocean เพิ่มท่านละ 
(พกัคู่) 

- - - 

อพัเกรดเป็นหอ้งระเบียงทะเล Balcony เพิ่มท่าน
ละ (พกัคู่) 

19,500 19,500 11,500 

พกัเด่ียวเพิ่ม (จากราคาห้อง based) ท่านละ 45,000 (INS) 45,000 (INS) 49,000 (OCEAN) 
ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัค่าตัว๋ BKK-ARN-BKK (TG) 25,000 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ 
 (ราคายืนยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

110,000 – 150,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 4 กนัยายน 2562) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียวล่องเรือส าราญ (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินไทย  (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
▪ ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  



 

 

▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง  
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุในโปรแกรม, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าวีซ่าเชงเกน้ 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  และทิปต่างๆ 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
    ส ารองท่ีนั่ง (ผู้เดินทางพกัเดี่ยว) ท่านละ 70,000 บาท 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 60 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลกิ 
* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 50% 
* ยกเลิก 30-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ าเตม็จ านวน 
* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเต็มจ านวน 
* ยกเลิก นอ้ยกวา่ 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก

วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ :  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ การท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้ าการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ มาแลว้  หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

▪ สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 



 

 

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคธรรมดา  

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง  

(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 



 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หากน ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน ้ าหนักกระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น (สถานทูตสวเีดน) 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ื่นเขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อขอยื่น
วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เขา้ใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอยา่ด้ือและยึดติดกบัการย่ืนในสมยัก่อน ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา 

ใชไ้ม่ได)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้

ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดา

ยินยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการ เขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดา

ยินยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ)กรณีผูเ้ดินทาง

เป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง / เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 
 
 



 

 

10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัขึ้นไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 7 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 
- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผู ้

ถูกรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 
 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 



 

 

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่  11/5171  
 

ชั้น 16 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 เลขท่ี 170/51 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 

 

แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

 ล่องเรือทะเลบอลติค 10 วนั 
(Royal Caribbean – Jewel of the SEAs) 

(พเิศษ!! ราคานีร้วมทัวร์พาเท่ียวทุกประเทศ....รวมค่าวซ่ีาเชงเก้นและทิปต่างๆ)  
 

ราคาทัวร์ 112,900 บาท  27 มิ.ย.- 6 ก.ค. 2563     11 - 20 ก.ค. 2563 
ราคาทัวร์ 116,900 บาท 18 - 27 ก.ค. 2563 (เร่ิมต้นห้องพกัแบบมีหน้าต่าง) 

*เรืออาจมีการปรับเปลี่ยนตารางการเข้าออกท่าเรือ แต่เท่ียวทุกเมืองครบ 
ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท์ ห้องพกั 

(INSIDE/ 
BALCONY) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการย่ืน 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

ถงึ  ______________________________  จาก _____________________________________  

เบอรโ์ทร _________________________________ Email address_____________________________ 

*** กรุณาสง่ใบจองทวัรม์าทีเ่บอร ์02 261-2484  หรอื 02 261-2481 *** 


