
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

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

 

 
 

****โปรโมช่ันพเิศษ..ล่องเรือทะเลบอลติก โดย สายการบินไทย**** 

23 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2561 / 14-23 ก.ค. 2561 

ราคา109,900 บาท 
(พเิศษ!! ราคานีร้วมทวัร์พาเทีย่วทุกประเทศ.... ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น)  

 

สวเีดน – ฟินแลนด์ – รัสเซีย (เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก) – เอสโตเนีย – ลตัเวีย 
 



 

เรือรอยลั แคริบเบีย้น ซิริเนด ออฟ เดอะ ซี 
เรือบรรจุผู้โดยสารได้ 2,139 คน จ านวน 13 ช้ัน ระวาง 90,090 ตัน 

 

 

 

 

เส้นทางเดนิเรือ (ล่องเรือทะเลบอลติก) 

 
 



 

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

 

วนัแรก กรุงเทพมหานคร – สตอกโฮล์ม 
 

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

 

วนัทีส่อง สตอกโฮล์ม (ประเทศสวเีดน) – เชคอนิลงเรือส 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 ประเทศสวเีดน น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

น าท่านเขา้ชม ศาลากลางจงัหวดั (City Hall) อนัมีช่ือเสียงไปทัว่โลกในการจดังาน เล้ียงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผูท่ี้
ไดรั้บรางวลัโนเบลท่านจะได ้ชม ห้องจดัเล้ียง (Blue Hall) รวมทั้งห้องโถงท่ีใชใ้นการเตน้ร าซ่ึงประดบัประดา
ไปดว้ยโมเสดทองค ากวา่ 18 ลา้นช้ิน ศาลาวา่การแห่งน้ีใชเ้วลาก่อสร้างนานกวา่ 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือ
ดงัชาวสวเีดน คือ Ragnar Ostberg สร้างดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้นและมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค สร้างแลว้เสร็จ
สมบูรณ์ในปี 1911 จากนั้นน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ ซ่ึงไดรั้บการกูข้ึ้นมาหลงัจากจมอยูใ่น
น ้ าเป็นเวลา 333 ปี ท่านจะไดช้มส่ิงของเคร่ืองใช้ภายในเรือ ตลอดจนเรือวาซาร์ท่ีแทจ้ริงเกือบสมบูรณ์แบบ
เหมือนเม่ือสมยั ค.ศ.1625 ท่ีพระเจา้กุสตาฟอดอลฟุสท่ี 2 ด าริให้สร้างเรือรบน้ีข้ึนมาเพื่อขยายอ านาจทาง
การทหารทัว่ยโุรป 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 

 

14.00 น. น าท่านเชคอินข้ึน เรือส าราญ Royal Caribbean Serenade of the Seas 
17.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรือสตอกโฮลม์ ประเทศสวเีดน สู่ท่าเทียบเรือเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์
 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 



 
วนัทีส่าม  เฮลซิงก ิ(ประเทศฟินแลนด์) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลาย  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

11.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีเมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟินแลนด์ 
11.30 น. น าท่านเขา้ชมโบสถ ์Temppeliaukio หรือท่ีผูค้นรู้จกักนัในนาม โบสถหิ์น (Rock Church) หน่ึงในสถาปัตยกรรม

ยุคใหม่ท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวซ่ึงในแต่ละปีจะมีผูค้นนบัลา้นคนมาเยือนโบสถ์ถ ้ าแห่งน้ี ออกแบบโดยพี่น้อง
สถาปนิกนาม ทีโม และทูโอโม  โดยใชเ้วลาสร้างกวา่ 39 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1930-1969 บริเวณดา้นในสร้างข้ึนจาก
การสกดัหินล้วนๆ หลงัคามุงด้วยทองแดง และเวน้ช่องตรงกลางเป็นเหมือนลายลูกกรงแนวตั้งเพื่อให้แสง
ธรรมชาติสามารถส่องเขา้มาดา้นในได ้การออกแบบเช่นน้ีท าให้บริเวณโถงดา้นในเกิดเป็นอะคูสติคชั้นยอดใน
การแสดงดนตรี ซ่ึงปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีถูกใชใ้นการจดัแสดงคอนเสิร์ตบ่อยคร้ัง น าท่านเขา้ชมวิหารเฮลซิงกิ 
(Helsinki Cathedral) วิหารสไตล์นีโอคลาสสิค สร้างข้ึนในยุคศตวรรษท่ี 18 เพื่อเป็นเคร่ืองบรรณาธิการแก่แก
รนดด์ยคุแห่งฟินแลนด ์และเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของเมืองเฮลซิงกิในปัจจุบนั จากนั้นน าท่านเขา้
ชมวิหารอุสเพนสก้ี (Uspenski Cathedral) วิหารสไตล์ออโธดอกส์ออกแบบโดยสถาปนิกชาวรัสเซียในช่วงปี 
ค.ศ.1808-1862 แต่ตวัวหิารเองใชเ้วลาก่อสร้างเพียง 6 ปีเศษหลงัจากเขาเสียชีวิตลง การออกแบบดา้นนอกวิหาร
มีสีสันแปลกตาซ่ึงหาดูไดย้ากโดยตวัวหิารสีน ้าตาลอิฐ โดมสีฟ้าอ่อน และยอดโดมสีทอง 

 
 
17.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเฮลซิงกิ 
18.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือเฮลซิงกิ เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือเซ็นตปี์เตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
 หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 
วนัทีส่ี่ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก  (ประเทศรัสเซีย) 
 



 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ เซนตปี์เตอร์เบิร์ก (St.Peterberg) ประเทศรัสเซีย 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองพุชก้ิน และเข้าชมพระราชวงัแคทเธอรีน (Ekaterina Palace) ภายในพุชก้ินวิลเลจท่ี

สวยงามแห่งหน่ึงในรัสเซีย ดว้ยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยน าเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบรัสเซียและ
ศิลปะแบบบาร็อคมารวมกนั ตวัอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลงัคารูปโดมสีทองสุกปลัง่ ภายในประกอบดว้ยห้องหบั
ต่างๆ นบัร้อย โดยเฉพาะหอ้งอ าพนั (Amber room) ท่ีทุกท่านจะตอ้งประทบัใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวนอนัร่ม
ร่ืนงดงามในสไตลฝ์ร่ังเศส หรือชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองไดต้ามอธัยาศยั    

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของพิพิธภณัฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) อดีตพระราชวงัฤดูหนาวท่ี
ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานท่ีแห่งน้ี เคยใช้เป็นท่ีรับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของ
รัชกาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญสัมพนัธไมตรีไทย รัสเซีย   พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลกัษณ์กบัพระเจา้
ซาร์ นิโคลสั ท่ี 2 ของรัสเซียอีกดว้ย  ปัจจุบนัพระราชวงัน้ีไดถู้กใชเ้ป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะล ้าค่าของ
โลกกวา่ 8 ลา้นช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซ่ี  ปีกสัโซ  แรมบรันด์   แวน
โกะ้ ฯลฯ  จดัเป็นพิพิธภณัฑ์ศิลปะท่ีสวยท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดของโลกแห่งหน่ึง น าท่านถ่ายรูปกบัโบสถ์หยด
เลือด (Savior on the blood/ resurrection Church) สร้างในปี ค.ศ.1883 มีลกัษณะของศิลปะแบบไบเซนตไ์ทน์
คลา้ยกบัวหิารเซนตบ์าซิลท่ีมอสโก จุดประสงคใ์นการสร้างเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถานท่ีท่ีพระเจา้อ
เล็กซานเดอร์ท่ี2 ถูกลอบปลงพระชนม์  โดยผูก่้อการร้ายขวา้งระเบิดใส่รถมา้จนท าให้พระองคบ์าดเจ็บสาหัส
ตรงบริเวณดงักล่าว จากนั้นมาถูกสร้างเพิ่มเติมข้ึนจากเงินบริจาคของประชาชนทัว่ประเทศรัสเซีย ใชเ้วลาก่อน
สร้างยาวนานวา่ 20 ปี เป็นงานศิลปะแบบรัสเซียดั้งเดิม ประดบัประดาดว้ยโมเสกพร้อมกบัรูปภาพโมเสกขนาด
ใหญ่ยกัษเ์ป็นจุดขายของท่ีน่ีอาจจะมีบางทรงหลุดเสียไปตามกาลเวลาเพราะในช่วงน้ีโบสถ์หยดเลือดแห่งน้ี ถูก
กลุ่มคนสถาปนาให้ความงดงามของมนัเป็นเพียงโรงเก็บมนัฝร่ังประจ าเมืองใน ยุคมืดโซเวียต ก่อนจะมีการ
ซ่อมแซมคร้ังใหญ่ในช่วงปี ค.ศ. 1990 และรัฐบาลก็เปิดเป็นพิพิธภณัฑ์อย่างสมบูรณ์แบบเม่ือปี ค.ศ.1997 ให้
นกัท่องเท่ียวไดย้ลโฉมอนังดงามน้ีไดอ้ยา่งเตม็ตา  

 

19.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเซนตปี์เตอร์เบิร์ก (St.Peterberg) ประเทศรัสเซีย 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

 
 

วนัที่ห้า เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก  (ประเทศรัสเซีย) 



 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 น าท่านเขา้ชม พระราชวงัฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ (Petrodvorets) หรือท่ีชาวรัสเซียเรียกว่า "ปิเตียร์โก๊ฟ" นั้นมีราก

ศพัทม์าจากภาษาเยอรมนัแปลวา่ "สวนของปีเตอร์" นบัเป็นพระราชวงัท่ีสวยงามไม่เหมือนใคร และเป็นท่ีหน่ึง
ของความใหญ่โตท่ีสุดในรัสเซีย ซ่ึงแสดงให้เห็นการสืบทอดประเพณีสากล ความส าเร็จ ความกลา้หาญ และ
ความเก่งกาจ ตวัอย่างของกลุ่มสถาปัตยกรรม กลุ่มประติมากรรม และกลุ่มวิศวกรรมท่ีสอดประสานกบัภูมิ
ประเทศท่ีสวยงาม สร้างดว้ยศิลปะผสมทั้งแบบเรอเนสซองส์ บารอก และคลาสสิก โดยใชส้ถานิกวศิวกรจิตรกร 
และปฏิมากรท่ีมีช่ือเสียงหลายท่าน พระเจา้ปีเตอร์มหาราชโปรดให้สร้างข้ึนใชเ้วลาราว 10 ปี จนสวยงามไม่แพ้
พระราชวงัแวร์ซายน์ในฝร่ังเศส  ห้องต่างๆ ภายในพระราชวงัประดบัประดาไปดว้ยทองค าอร่ามเรืองพร้อม
ภาพเขียนท่ีสวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได ้  ส่วนภายนอกเต็มไปดว้ยพฤกษา
นานาพนัธ์ุ และสวนน ้าพุอนัตระการตา 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 
 
 

บ่าย  น าท่านเขา้ชมมหาวิหารเซ็นต์ไอแซค (St. Issac Cathedral) สร้างข้ึนอย่างสวยงามยิ่งใหญ่ ยอดโดมท าดว้ย
ทองค าแผ่นหนกัถึง 100 กิโลกรัม  นบัเป็นวิหารทรงโดมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสร้างดว้ยโมเสค
สวยงาม รูปเขียนไอคอนโบสถ์ศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีเป็นท่ีนบัถือของชาวเมืองอยา่งมากเน่ืองจากคร้ังหน่ึงตวัเมืองถูก
ถล่มดว้ยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่วิหารเซ็นตไ์อแซคแห่งน้ีกลบัอยูร่อดปลอดภยั จากนั้น
น าท่านเขา้ชมป้อมปีเตอร์แอนดพ์อล (Peter and Paul Fortress) ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างแห่งแรกของเมืองเซ็นตปี์เตอร์
สเบิร์ก เคยใชเ้ป็นคุกขงัแมกซิมกอร์ก้ี ผูป้ระพนัธ์บทละครเร่ืองเด็กกบัพระอาทิตยใ์นคุกแห่งน้ี ปัจจุบนัใชเ้ป็นท่ี
สุสานส าหรับเก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ ทุกพระองค ์

 

17.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเซนตปี์เตอร์เบิร์ก (St.Peterberg) ประเทศรัสเซีย 
18.0 0 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือเซนตปี์เตอร์เบิร์ก เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเรือทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 
 



 
วนัที่หก  ทาลลนิน์  (ประเทศเอสโตเนีย) 
 

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

น าท่านชม เมืองทาลลินน์ (Tallinn)  เมืองหลวง และเมืองท่าหลกัท่ีมีความส าคญัทางดา้นการท่องเท่ียวของ
เอสโตเนีย เมืองท่ีไดช่ื้อวา่มีความเก่าแก่ท่ีสุดในทะเลบอลติค น าท่านเขา้ชมพระราชวงัแคทดริออก (Kadriorg 
Palace)  เป็นพระราชวงัสไตลบ์าร๊อค สร้างข้ึนตามพระประสงคข์องพระเจา้ปีเตอร์มหาราชท่ี 1 แห่งรัสเซีย เพื่อ
เป็นท่ีประทบัของพระราชินีแคทเธอรีน โดยพระราชวงัแห่งน้ีไดรั้บการออกแบบโดย Niccolo Michetti 
สถาปนิกชาวอิตาเล่ียนในปี ค.ศ. 1720 แต่ในปัจจุบนัไดก้ลายมาเป็นพิพิธภณัฑแ์สดงผลงานทางศิลปะของ
ประเทศ นอกจากน้ีท่านจะไดช้มความงดงามของสวนบริเวณโดยรอบพระราชวงัเก่าแห่งน้ีดว้ย 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมโบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสก้ี (Alexander Nevsky Cathedral) โบสถ์ใหญ่ท่ีมียอดโดมใหญ่ท่ีสุดใน
เมืองทาลลิน เป็นโบสถ์คริสต์ออร์โธด็อกซ์ท่ีสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1900 ในช่วงท่ีเอสโตเนียเป็นส่วนหน่ึงของ
จกัรวรรดิซาร์แห่งรัสเซีย สถาปนิกผูอ้อกแบบโบสถ์เป็นคนรัสเซีย จากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สร้างข้ึนเพื่ออุทิศ
ใหแ้ก่เจา้ชายอเล็กซานเดอร์ ยาโรสลาวิทซ์ เนฟสก้ี ดา้นบนของโบสถ์มีหอระฆงัใหญ่ มีระฆงั 11 อนั รวมถึงอนั
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองซ่ึงมีน ้ าหนกัถึง 15 ตนั จากนั้นน าท่านเท่ียวชม จตุัรัสเมืองเก่าของทาลลินน์ (Tallinn Old 
Town Square) ย่านศูนยก์ลางของเมืองท่ีไดรั้บการรับรองจากองค์การยเูนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 
1997 ในอดีตเป็นสถานท่ีซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ ใชเ้ป็นท่ีเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆ ของเมือง น าท่านแวะชม 
โบสถเ์ซนตแ์มร่ี (Saint Mary Church) หรือในอีกช่ือหน่ึง คือ Dome Church เป็นโบสถเ์ก่าแก่ท่ีสุดของเมืองสร้าง
ข้ึนโดยชาวเดนมาร์ก เป็นโบสถ์สไตล์โกธิค ภายใตพ้ื้นหน้าประตูโบสถ์บรรจุโลงศพของ ORRO JOHANN 
THUVE ซ่ึงเม่ือสมยัยงัมีชีวิตอยู่ เป็นคนเจา้ชู้และท าให้ผูห้ญิงหลายคนเสียใจมาก ภายหลงัเม่ือส านึกผิดได ้จึง
บอกใหค้นน าศพของตวัเองมาฝังไวต้รงทางเขา้โบสถ์ เพื่อเป็นการลงโทษตวัเอง ซ่ึงวา่กนัวา่ ถา้ใครไดเ้หยียบ ณ 
ตรงจุดท่ีไดมี้การบรรจุโลงศพไว ้ใหท้  าการอธิษฐานของพร แลว้จะประสบความส าเร็จในพรท่ีขอไว ้

 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือทาลลินน์  
16.00 น. เรือออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหนา้สู่ ท่าเทียบเรือริกา้ ประเทศลตัเวยี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

 
 



 
วนัทีเ่จ็ด  ริก้า (ประเทศลตัเวยี) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผ่อน บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลาย  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

11.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองริกา้ ประเทศลตัเวยี 
 น าท่านเท่ียวชมเมืองริกา้ (RIGA) เมืองหลวงของของประเทศลตัเวีย ตั้งอยูป่ากแม่น ้ าเดากาวา บริเวณริมฝ่ังทะเล

บอลติก ถือเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในกลุ่มรัฐบอลติก รวมทั้ งยงัเป็นศูนย์กลางทางวฒันธรรม การเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา อุตสาหกรรม และเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัของประเทศในแถบน้ี จากนั้นน าท่านชม 
โบสถเ์ซนตปี์เตอร์ (St.Peter Church) โบสถ์ส าคญัของเมืองริกา้ ตวัโบสถ์ถูกสร้างข้ึนในยุคศตวรรษท่ี 13 และมี
การต่อเติมยอดโบสถ์ช่วงปลายศตวรรษท่ี 16 แต่แลว้ก็ถูกเผาท าลายลงในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สภาพท่ีเห็น
ปัจจุบนัคือเป็นสภาพท่ีไดรั้บการบูรณะข้ึนใหม่โดยชาวเมืองในปี ค.ศ.1973 น าท่านข้ึนสู่ยอดโบสถ์ดว้ยลิฟท์
โดยสารเพื่อชมวิวพาโนราม่าของเมืองริกา้แบบ 360 องศา จากนั้นน าท่านเขา้สู่ ยา่นเมืองเก่า (Old Town) ซ่ึง
ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโกเม่ือปี ค.ศ. 1977 น าท่านแวะชม วิหารโดม (Dome 
Cathedral) วหิารเก่าแก่ประจ าเมืองริกา้ สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 ดา้นในบรรจุออร์แกนซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
ทวปียโุรป อิสระใหท้่านเดินเล่นบริเวณยา่นเมืองเก่า ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกจากร้านคา้ทอ้งถ่ิน หรือ
เลือกจิบกาแฟบริเวณจตุรัสเมืองเก่า ซ่ึงเต็มไปดว้ยร้านกาแฟท่ีพร้อมรองรับนักท่องเท่ียวท่ีมาแวะชมเมืองได้
อยา่งลงตวั   

18.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือริกา้ 
19.00 น. เรือออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหนา้สู่ ท่าเทียบเรือสตอกโฮลม์ ประเทศสวเีดน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
หลงัอาหารอิสระใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 

 
 
 



 
วนัทีแ่ปด  AT SEA 
 

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

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 อิสระใหท้่านพกัผอ่น บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

 
 
หมายเหตุ      ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในค ่าวนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลง
จากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้ห้อง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะ
เจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็ค
ก่อนท าการช าระในวนัรุ่งข้ึน ส าหรับท่านท่ีตอ้งการช าระผา่นบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ี
ท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 
 
 

วนัทีเ่ก้า สตอกโฮล์ม 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือสตอกโฮลม์ ประเทศสวเีดน 
 น าท่านชมกรุงสตอกโฮล์มซ่ึงอยู่บนหมู่เกาะใหญ่น้อยโอบลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลาร์ ก่อก าเนิดนครอนังามสง่าริม
คลองมากมาย ผ่านชมโรงละคร ท าเนียบรัฐบาล  น าท่านข้ึนจุดชมวิวบนเนินเขา  Fjallgatan เพื่อบันทึกภาพของกรุง



 
สตอกโฮล์มจากมุมท่ีสวยท่ีสุด เมืองท่ีไดรั้บสมญานามว่า “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” และยงัไดรั้บการคดัเลือกให้เป็น “นคร
หลวงแห่งวฒันธรรมของยโุรป” อิสระใหท้่านไดช้มวิวสวยของตวัเมืองท่ีตั้งและโอบลอ้มไปดว้ยเกาะใหญ่ 14 เกาะ แลว้ยอ้น
อดีตโดยชมย่านเมืองเก่าท่ีมีอายุมากกว่า 700 ปี “กามลา สตาน” (Gamla Stan) ท่ีมีการตั้งบา้นเรือนบนเกาะน้ีตั้งแต่สมยั
คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 และมีการรักษาสภาพไวไ้ดอ้ยา่งดีเยี่ยม น าท่านเท่ียวชมภายในเมืองเก่า โอลด์ซิต้ี ท่านจะไดส้ัมผสักบัหมู่
อาคารหลากสีมากมายท่ีเรียงรายรอนักท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลกมาเก็บภาพความน่าประทบัใจ จากนั้นน าท่าน ผ่านชม
พระบรมมหาราชวงับนเกาะสตาเดน ชมวงัหลวงอนัโอ่โถงงาม สง่าดว้ยสถาปัตยกรรมสมยัเรเนซองส์  
11.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินอาลนัดา (ARN) เพื่อเชคอิน และด าเนินการ TAX Refund ภายในสนามบิน 
14.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินอาลนัดา โดยเท่ียวบินท่ี TG 961 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.20 ชัว่โมง) บริการอาหาร

กลางวนั และ อาหารค ่า เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 
 

วนัทีสิ่บ  กรุงเทพมหานคร 
 

05.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเภทห้องพกั 
 หอ้งพกัดา้นในไม่มีหนา้ต่าง (Inside Cabin) 

 
 

เตียงมีใหเ้ลือกสองแบบ แบบเตียงคู่หรือเตียงเด่ียว ตูเ้ส้ือผา้ขนาดใหญ่ หอ้งน ้าแบบฝักบวั โทรทศัน์ โทรศพัท ์ 
อินเตอร์เน็ต* มินิบาร์ * (* มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม) เคร่ืองเป่าผม ขนาดพื้นท่ีประมาณ 164 ตารางฟุต 
 

 

 หอ้งพกัแบบมีระเบียง (Junior Suit with Balcony) 

 
 

เตียงมีใหเ้ลือกสองแบบ แบบเตียงคู่หรือเตียงเดียว ตูเ้ส้ือผา้ขนาดใหญ่ หอ้งน ้าแบบฝักบวั โทรทศัน์ โทรศพัท์ 
อินเตอร์เน็ต* มินิบาร์ * (* มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม)  เคร่ืองเป่าผม มีระเบียงใหน้ัง่ชมววิ ขนาดพื้นท่ีประมาณ 211 ตารางฟุต 

 
 
 



 

10 วนั ล่องเรือทะเลบอลติค 
สวเีดน – ฟินแลนด์ – รัสเซีย (เซ็นต์ปีเตอร์สเบร์ิก) – เอสโตเนีย – ลตัเวยี 

 

อตัราค่าบริการ 23 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2561 14-23 ก.ค. 2561 
ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่ INSIDE) ท่านละ 109,900 109,900 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 11 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  99,900 99,900 
อพัเกรดเป็นหอ้งหนา้ต่าง Ocean View เพิ่มท่านละ (พกัคู่) 8,500 7,500 
อพัเกรดเป็นหอ้งระเบียงทะเล Balcony เพิ่มท่านละ (พกัคู่) 15,000 18,500 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ 
 (ราคายนืยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

85,000 – 100,000 85,000-100,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (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 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ 
 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าวซ่ีาเชงเก้น 
 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 ารองที่น่ัง (ผู้เดินทางพกัเดี่ยว) ท่านละ 70,000 บาท 



 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 60 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ 
* 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  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวี

ซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

หมายเหตุ :  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 การท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้  าการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวซ่ีาและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ มาแลว้  หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่รับผดิชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคธรรมดา  
กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (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 บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

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

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

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

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 



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

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสาย
การบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
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 ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะ
พิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนกักระเป๋า คูณ 
ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหาก
เกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น (สถานฑูตสวเีดน) 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อขอยื่นวี
ซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิว้ 2 รูป พืน้ฉากหลังรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้

เป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการ
เทยีบรูปกับหน้าวซ่ีาที่เคยได้)  

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. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้ระบุ

วา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดา

ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ บิดายินยอม

ใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  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  

 
 

11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 



 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 7 วนัก่อนยืน่วซ่ีา) 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 

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 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

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

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 
 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
 

 
 


