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10 วัน ล่องเรื อทะเลบอลติค
(Royal Caribbean – Serenade of the SEAs)

****โปรโมชั่นพิเศษ..ล่ องเรื อทะเลบอลติก โดย สายการบินไทย****

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

109,900 บาท

(พิเศษ!! ราคานีร้ วมทัวร์ พาเทีย่ วทุกประเทศ.... ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้ น)

รหัสทัวร์ : THE9-TG-EU-23JUN-14JUL18

สวีเดน – ฟิ นแลนด์ – รัสเซีย (เซ็นต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก) – เอสโตเนีย – ลัตเวีย

เรื อรอยัล แคริบเบีย้ น ซิริเนด ออฟ เดอะ ซี
เรื อบรรจุผู้โดยสารได้ 2,139 คน จานวน 13 ชั้น ระวาง 90,090 ตัน

เส้ นทางเดินเรื อ (ล่องเรื อทะเลบอลติก)

10 วัน ล่ องเรื อทะเลบอลติค
(Royal Caribbean – Serenade of the SEAs)
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วันแรก

กรุงเทพมหานคร – สตอกโฮล์ม

22.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 1- 4 อาคารผูโ้ ดยสาร
สายการบินไทย ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ

วันทีส่ อง

สตอกโฮล์ม (ประเทศสวีเดน) – เชคอินลงเรื อสาราญ Royal Caribbean Serenade of the Seas

01.10 น.

ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่สนามบินอาลันดา (ARN)โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG960
สายการบินบริ การอาหารคํ่าและอาหารเช้า บนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 10.50 ช.ม.)
เดินทางถึงสนามบินอาลันดา ประเทศสวีเดน นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านเข้าชม ศาลากลางจังหวัด (City Hall) อันมีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลกในการจัดงาน เลี้ยงเพื่อเป็ นเกียรติแก่ผทู ้ ี่
ได้รับรางวัลโนเบลท่านจะได้ ชม ห้องจัดเลี้ยง (Blue Hall) รวมทั้งห้องโถงที่ใช้ในการเต้นรําซึ่งประดับประดา
ไปด้วยโมเสดทองคํากว่า 18 ล้านชิ้น ศาลาว่าการแห่ งนี้ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิก
ชื่อดังชาวสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อนและมุงหลังคาด้วยหิ นโมเสค สร้างแล้ว
เสร็ จสมบูรณ์ในปี 1911 จากนั้นนําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรื อรบโบราณวาซาร์ ซึ่งได้รับการกูข้ ้ ึนมาหลังจากจม
อยูใ่ นนํ้าเป็ นเวลา 333 ปี ท่านจะได้ชมสิ่ งของเครื่ องใช้ภายในเรื อ ตลอดจนเรื อวาซาร์ ที่แท้จริ งเกือบสมบูรณ์
แบบเหมือนเมื่อสมัย ค.ศ.1625 ที่พระเจ้ากุสตาฟอดอลฟุสที่ 2 ดําริ ให้สร้างเรื อรบนี้ข้ ึนมาเพื่อขยายอํานาจทาง
การทหารทัว่ ยุโรป

07.00 น.

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

14.00 น.
17.00 น.

นําท่านเชคอินขึ้น เรื อสําราญ Royal Caribbean Serenade of the Seas
เรื อสําราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน สู่ ท่าเทียบเรื อเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

วันทีส่ าม

เฮลซิงกิ (ประเทศฟิ นแลนด์ )

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสําราญหรู ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นในคลับ
เลาจน์ หรื อทํากิจกรรมที่มีภายในเรื อสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้าปลอด
ภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลาย
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

11.00 น.
11.30 น.

เรื อจอดเทียบท่าที่เมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟิ นแลนด์
นําท่านเข้าชมโบสถ์ Temppeliaukio หรื อที่ ผูค้ นรู ้ จกั กันในนาม โบสถ์หิน (Rock Church) หนึ่ งใน
สถาปั ต ยกรรมยุค ใหม่ ที่เ ป็ นสถานที่ ท่อ งเที่ ย วซึ่ ง ในแต่ ละปี จะมี ผูค้ นนับ ล้านคนมาเยือ นโบสถ์ถ้ าํ แห่ ง นี้
ออกแบบโดยพี่นอ้ งสถาปนิกนาม ทีโม และทูโอโม โดยใช้เวลาสร้างกว่า 39 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1930-1969 บริ เวณ
ด้านในสร้างขึ้นจากการสกัดหิ นล้วนๆ หลังคามุงด้วยทองแดง และเว้นช่องตรงกลางเป็ นเหมือนลายลูกกรง
แนวตั้งเพื่อให้แสงธรรมชาติสามารถส่ องเข้ามาด้านในได้ การออกแบบเช่ นนี้ ทาํ ให้บริ เวณโถงด้านในเกิ ด
เป็ นอะคูสติคชั้นยอดในการแสดงดนตรี ซึ่งปั จจุบนั สถานที่แห่ งนี้ถูกใช้ในการจัดแสดงคอนเสิ ร์ตบ่อยครั้ง นํา
ท่านเข้าชมวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) วิหารสไตล์นีโอคลาสสิ ค สร้างขึ้นในยุคศตวรรษที่ 18 เพื่อเป็ น
เครื่ องบรรณาธิการแก่แกรนด์ดยุคแห่ งฟิ นแลนด์ และเป็ นหนึ่ งในสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของเมืองเฮลซิงกิใน
ปั จจุบนั จากนั้นนําท่านเข้าชมวิหารอุสเพนสกี้ (Uspenski Cathedral) วิหารสไตล์ออโธดอกส์ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวรัสเซียในช่วงปี ค.ศ.1808-1862 แต่ตวั วิหารเองใช้เวลาก่อสร้างเพียง 6 ปี เศษหลังจากเขาเสี ยชีวิต
ลง การออกแบบด้านนอกวิหารมีสีสันแปลกตาซึ่ งหาดูได้ยากโดยตัววิหารสี น้ าํ ตาลอิฐ โดมสี ฟ้าอ่อน และยอด
โดมสี ทอง

17.00 น.
18.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อเฮลซิงกิ
เรื อเดินทางออกจากท่าเรื อเฮลซิงกิ เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

วันทีส่ ี่

เซนต์ ปีเตอร์ เบิร์ก (ประเทศรัสเซีย)

เช้า
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (St.Peterberg) ประเทศรัสเซีย
นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองพุชกิ้น และเข้าชมพระราชวังแคทเธอรี น (Ekaterina Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจที่
สวยงามแห่ งหนึ่ งในรัสเซี ย ด้วยสถาปั ตยกรรมผสมผสานโดยนําเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบรัสเซี ยและ
ศิลปะแบบบาร็ อคมารวมกัน ตัวอาคารทาสี ฟ้าสดใส มีหลังคารู ปโดมสี ทองสุ กปลัง่ ภายในประกอบด้วยห้อง
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หับต่างๆ นับร้อย โดยเฉพาะห้องอําพัน (Amber room) ที่ทุกท่านจะต้องประทับใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวน
อันร่ มรื่ นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส หรื อช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์เฮอร์ มิเทจ (Hermitage Museum) อดีตพระราชวังฤดูหนาวที่
ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่ งนี้ เคยใช้เป็ นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซี ยของ
รัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริ ญสัมพันธไมตรี ไทย รัสเซีย พร้อมทั้งทรงร่ วมฉายพระฉายาลักษณ์กบั พระเจ้า
ซาร์ นิโคลัส ที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย ปัจจุบนั พระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็ นสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้าค่าของ
โลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่ ปี กัสโซ แรมบรันด์
แวนโก้ะ ฯลฯ จัดเป็ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลกแห่ งหนึ่ ง นําท่านถ่ายรู ปกับโบสถ์
หยดเลือด (Savior on the blood/ resurrection Church) สร้างในปี ค.ศ.1883 มีลกั ษณะของศิลปะแบบไบเซนต์
ไทน์คล้ายกับวิหารเซนต์บาซิ ลที่มอสโก จุดประสงค์ในการสร้างเพื่อเป็ นการแสดงความเคารพต่อสถานที่ที่
พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่2 ถูกลอบปลงพระชนม์ โดยผูก้ ่อการร้ายขว้างระเบิดใส่ รถม้าจนทําให้พระองค์
บาดเจ็บสาหัสตรงบริ เวณดังกล่าว จากนั้นมาถูกสร้างเพิ่มเติมขึ้นจากเงินบริ จาคของประชาชนทัว่ ประเทศ
รัสเซีย ใช้เวลาก่อนสร้างยาวนานว่า 20 ปี เป็ นงานศิลปะแบบรัสเซียดั้งเดิม ประดับประดาด้วยโมเสกพร้อมกับ
รู ปภาพโมเสกขนาดใหญ่ยกั ษ์เป็ นจุดขายของที่นี่อาจจะมีบางทรงหลุดเสี ยไปตามกาลเวลาเพราะในช่ วงนี้
โบสถ์หยดเลือดแห่ งนี้ ถูกกลุ่มคนสถาปนาให้ความงดงามของมันเป็ นเพียงโรงเก็บมันฝรั่งประจําเมืองใน ยุค
มืดโซเวียต ก่อนจะมีการซ่อมแซมครั้งใหญ่ในช่วงปี ค.ศ. 1990 และรัฐบาลก็เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์อย่างสมบูรณ์
แบบเมื่อปี ค.ศ.1997 ให้นกั ท่องเที่ยวได้ยลโฉมอันงดงามนี้ได้อย่างเต็มตา

19.00 น.
คํ่า

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (St.Peterberg) ประเทศรัสเซีย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

วันทีห่ ้ า

เซนต์ ปีเตอร์ เบิร์ก (ประเทศรัสเซีย)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
นําท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อนปี เตอร์ฮอฟ (Petrodvorets) หรื อที่ชาวรัสเซี ยเรี ยกว่า "ปิ เตียร์โก๊ฟ" นั้นมีราก
ศัพท์มาจากภาษาเยอรมันแปลว่า "สวนของปี เตอร์" นับเป็ นพระราชวังที่สวยงามไม่เหมือนใคร และเป็ นที่หนึ่ง
ของความใหญ่โตที่สุดในรัสเซี ย ซึ่ งแสดงให้เห็นการสื บทอดประเพณี สากล ความสําเร็ จ ความกล้าหาญ และ
ความเก่งกาจ ตัวอย่างของกลุ่มสถาปั ตยกรรม กลุ่มประติมากรรม และกลุ่มวิศวกรรมที่สอดประสานกับภูมิ
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ประเทศที่สวยงาม สร้างด้วยศิลปะผสมทั้งแบบเรอเนสซองส์ บารอก และคลาสสิ ก โดยใช้สถานิกวิศวกรจิตร
กร และปฏิมากรที่มีชื่อเสี ยงหลายท่าน พระเจ้าปี เตอร์ มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นใช้เวลาราว 10 ปี จนสวยงาม
ไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายน์ในฝรั่งเศส ห้องต่างๆ ภายในพระราชวังประดับประดาไปด้วยทองคําอร่ ามเรื อง
พร้อมภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้ ส่ วนภายนอกเต็มไปด้วย
พฤกษานานาพันธุ์ และสวนนํ้าพุอนั ตระการตา

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเข้าชมมหาวิหารเซ็นต์ไอแซค (St. Issac Cathedral) สร้างขึ้นอย่างสวยงามยิ่งใหญ่ ยอดโดมทําด้วย
ทองคําแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม นับเป็ นวิหารทรงโดมที่สูงที่สุดในโลก ภายในมีรูปภาพที่สร้างด้วยโมเสค
สวยงาม รู ปเขียนไอคอนโบสถ์ศกั ดิ์สิทธิ์ แห่ งนี้ เป็ นที่นบั ถือของชาวเมืองอย่างมากเนื่ องจากครั้งหนึ่ งตัวเมือง
ถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซี จนราบคาบไปทั้งเมือง แต่วิหารเซ็นต์ไอแซคแห่ งนี้ กลับอยู่รอดปลอดภัย
จากนั้นนําท่านเข้าชมป้อมปี เตอร์แอนด์พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งเป็ นสิ่ งก่อสร้างแห่ งแรกของเมือง
เซ็นต์ปีเตอร์ สเบิร์ก เคยใช้เป็ นคุกขังแมกซิ มกอร์ ก้ ี ผูป้ ระพันธ์บทละครเรื่ องเด็กกับพระอาทิตย์ในคุกแห่ งนี้
ปัจจุบนั ใช้เป็ นที่สุสานสําหรับเก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ ทุกพระองค์

17.00 น.
18.0 0 น.

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (St.Peterberg) ประเทศรัสเซีย
เรื อเดินทางออกจากท่าเรื อเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

วันทีห่ ก
เช้า
07.00 น.

ทาลลินน์ (ประเทศเอสโตเนีย)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อเมืองทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย
นําท่านชม เมืองทาลลินน์ (Tallinn) เมืองหลวง และเมืองท่าหลักที่มีความสําคัญทางด้านการท่องเที่ยวของ
เอสโตเนีย เมืองที่ได้ชื่อว่ามีความเก่าแก่ที่สุดในทะเลบอลติค นําท่านเข้าชมพระราชวังแคทดริ ออก (Kadriorg
Palace) เป็ นพระราชวังสไตล์บาร๊ อค สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของพระเจ้าปี เตอร์มหาราชที่ 1 แห่งรัสเซีย
เพื่อเป็ นที่ประทับของพระราชินีแคทเธอรี น โดยพระราชวังแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดย Niccolo Michetti
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สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนในปี ค.ศ. 1720 แต่ในปัจจุบนั ได้กลายมาเป็ นพิพิธภัณฑ์แสดงผลงานทางศิลปะของ
ประเทศ นอกจากนี้ท่านจะได้ชมความงดงามของสวนบริ เวณโดยรอบพระราชวังเก่าแห่งนี้ดว้ ย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเข้าชมโบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้ (Alexander Nevsky Cathedral) โบสถ์ใหญ่ที่มียอดโดมใหญ่ที่สุด
ในเมืองทาลลิน เป็ นโบสถ์คริ สต์ออร์โธด็อกซ์ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1900 ในช่วงที่เอสโตเนียเป็ นส่ วนหนึ่งของ
จักรวรรดิซาร์ แห่ งรัสเซี ย สถาปนิ กผูอ้ อกแบบโบสถ์เป็ นคนรัสเซี ย จากเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก สร้างขึ้นเพื่ออุทิศ
ให้แก่เจ้าชายอเล็กซานเดอร์ ยาโรสลาวิทซ์ เนฟสกี้ ด้านบนของโบสถ์มีหอระฆังใหญ่ มีระฆัง 11 อัน รวมถึง
อันที่ใหญ่ที่สุดในเมืองซึ่งมีน้ าํ หนักถึง 15 ตัน จากนั้นนําท่านเที่ยวชม จัตุรัสเมืองเก่าของทาลลินน์ (Tallinn Old
Town Square) ย่านศูนย์กลางของเมืองที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.
1997 ในอดีตเป็ นสถานที่ซ้ื อขายแลกเปลี่ยนสิ นค้า ใช้เป็ นที่เฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆ ของเมือง นําท่านแวะชม
โบสถ์เซนต์แมรี่ (Saint Mary Church) หรื อในอีกชื่อหนึ่ง คือ Dome Church เป็ นโบสถ์เก่าแก่ที่สุดของเมือง
สร้ า งขึ้ น โดยชาวเดนมาร์ ก เป็ นโบสถ์ส ไตล์โ กธิ ค ภายใต้พ้ื น หน้า ประตู โ บสถ์บ รรจุ โ ลงศพของ ORRO
JOHANN THUVE ซึ่งเมื่อสมัยยังมีชีวิตอยู่ เป็ นคนเจ้าชูแ้ ละทําให้ผหู ้ ญิงหลายคนเสี ยใจมาก ภายหลังเมื่อสํานึก
ผิดได้ จึงบอกให้คนนําศพของตัวเองมาฝังไว้ตรงทางเข้าโบสถ์ เพื่อเป็ นการลงโทษตัวเอง ซึ่งว่ากันว่า ถ้าใครได้
เหยียบ ณ ตรงจุดที่ได้มีการบรรจุโลงศพไว้ ให้ทาํ การอธิษฐานของพร แล้วจะประสบความสําเร็ จในพรที่ขอไว้

15.00 น.
16.00 น.
คํ่า

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อทาลลินน์
เรื อออกจากท่าเทียบเรื อมุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อริ กา้ ประเทศลัตเวีย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

วันทีเ่ จ็ด

ริก้า (ประเทศลัตเวีย)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสําราญหรู ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นในคลับ
เลาจน์ หรื อทํากิจกรรมที่มีภายในเรื อสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้าปลอด
ภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

11.00 น.

เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อเมืองริ กา้ ประเทศลัตเวีย
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18.00 น.
19.00 น.
คํ่า

นําท่านเที่ยวชมเมืองริ กา้ (RIGA) เมืองหลวงของของประเทศลัตเวีย ตั้งอยู่ปากแม่น้ าํ เดากาวา บริ เวณริ มฝั่ ง
ทะเลบอลติก ถือเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มรัฐบอลติก รวมทั้งยังเป็ นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม การเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา อุตสาหกรรม และเป็ นเมืองท่าที่สาํ คัญของประเทศในแถบนี้ จากนั้นนําท่านชม
โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St.Peter Church) โบสถ์สาํ คัญของเมืองริ กา้ ตัวโบสถ์ถูกสร้างขึ้นในยุคศตวรรษที่ 13 และ
มีการต่อเติมยอดโบสถ์ช่วงปลายศตวรรษที่ 16 แต่แล้วก็ถูกเผาทําลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สภาพที่
เห็นปั จจุบนั คือเป็ นสภาพที่ได้รับการบู รณะขึ้นใหม่โดยชาวเมืองในปี ค.ศ.1973 นําท่านขึ้นสู่ ยอดโบสถ์ดว้ ย
ลิฟท์โดยสารเพื่อชมวิวพาโนราม่าของเมืองริ กา้ แบบ 360 องศา จากนั้นนําท่านเข้าสู่ ย่านเมืองเก่า (Old Town)
ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ. 1977 นําท่านแวะชม วิหารโดม (Dome
Cathedral) วิหารเก่าแก่ประจําเมืองริ กา้ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ด้านในบรรจุออร์ แกนซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด
ในทวีปยุโรป อิสระให้ท่านเดินเล่นบริ เวณย่านเมืองเก่า ท่านสามารถเลือกซื้อสิ นค้าที่ระลึกจากร้านค้าท้องถิ่น
หรื อเลือกจิบกาแฟบริ เวณจตุรัสเมืองเก่า ซึ่งเต็มไปด้วยร้านกาแฟที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่มาแวะชมเมือง
ได้อย่างลงตัว
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อริ กา้
เรื อออกจากท่าเทียบเรื อมุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรื อสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

วันทีแ่ ปด

AT SEA

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสําราญหรู ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรื อนัง่ เล่นในคลับ
เลาจน์ หรื อทํากิจกรรมที่มีภายในเรื อสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็ นช้อปปิ้ งที่ร้านขายสิ นค้าปลอด
ภาษีบนเรื อ (Duty Free) และส่ วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่าน
สามารถเลือกใช้บริ การบนเรื อสําราญ เช่น
Public Room
:บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต
Entertainment
:ชมโชว์พิเศษที่ทางเรื อมีจดั แสดงหรื อจะเลือกนัง่ เล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย
สไตล์ คาสิ โน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม
Sport and Activities :สระว่ายนํ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิ ตเนต มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness :ห้องสปา ห้องสตรี ม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
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กลางวัน
คํ่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรื อสําราญหรู ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

หมายเหตุ ก่อนเรื อกลับเทียบท่าในคํ่าวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋ าสี ต่างๆ ซึ่งเป็ นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋ าลง
จากเรื อ ท่านจะต้องจัดกระเป๋ าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่ องใช้ที่จาํ เป็ นไว้ในกระเป๋ าเดินทางใบเล็ก เพราะ
เจ้าหน้าที่ของเรื อจะมาเก็บกระเป๋ าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่ งมาให้ท่านตรวจเช็ค
ก่อนทําการชําระในวันรุ่ งขึ้น สําหรับท่านที่ตอ้ งการชําระผ่านบัตรเครดิต ทางบริ ษทั เรื อจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่
ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
วันทีเ่ ก้า

สตอกโฮล์ม

เช้า
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน
นําท่านชมกรุ งสตอกโฮล์มซึ่งอยูบ่ นหมู่เกาะใหญ่นอ้ ยโอบล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์ ก่อกําเนิดนครอันงามสง่า
ริ มคลองมากมาย ผ่านชมโรงละคร ทําเนียบรัฐบาล นําท่านขึ้นจุดชมวิวบนเนินเขา Fjallgatan เพื่อบันทึกภาพ
ของกรุ งสตอกโฮล์มจากมุมที่สวยที่สุด เมืองที่ได้รับสมญานามว่า “เวนิ สแห่ งยุโรปเหนื อ” และยังได้รับการ
คัดเลือกให้เป็ น “นครหลวงแห่ งวัฒนธรรมของยุโรป” อิสระให้ท่านได้ชมวิวสวยของตัวเมืองที่ต้ งั และโอบ
ล้อมไปด้วยเกาะใหญ่ 14 เกาะ แล้วย้อนอดีตโดยชมย่านเมืองเก่าที่มีอายุมากกว่า 700 ปี “กามลา สตาน”
(Gamla Stan) ที่มีการตั้งบ้านเรื อนบนเกาะนี้ต้ งั แต่สมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 13 และมีการรักษาสภาพไว้ได้อย่างดี
เยี่ยม นําท่านเที่ยวชมภายในเมืองเก่า โอลด์ซิต้ ี ท่านจะได้สัมผัสกับหมู่อาคารหลากสี มากมายที่เรี ยงรายรอ
นักท่องเที่ยวจากทัว่ ทุกมุมโลกมาเก็บภาพความน่าประทับใจ จากนั้นนําท่าน ผ่านชมพระบรมมหาราชวังบน
เกาะสตาเดน ชมวังหลวงอันโอ่โถงงาม สง่าด้วยสถาปัตยกรรมสมัยเรเนซองส์
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินอาลันดา (ARN) เพื่อเชคอิน และดําเนินการ TAX Refund ภายในสนามบิน
ออกเดินทางจากสนามบินอาลันดา โดยเที่ยวบินที่ TG 961 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.20 ชัว่ โมง) บริ การอาหาร
กลางวัน และ อาหารคํ่า เครื่ องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่ องบิน

11.30 น.
14.30 น.
วันทีส่ ิ บ
05.50 น.

กรุงเทพมหานคร
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
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ประเภทห้ องพัก
 ห้องพักด้านในไม่มีหน้าต่าง (Inside Cabin)

เตียงมีให้เลือกสองแบบ แบบเตียงคู่หรื อเตียงเดี่ยว ตูเ้ สื้ อผ้าขนาดใหญ่ ห้องนํ้าแบบฝักบัว โทรทัศน์ โทรศัพท์
อินเตอร์เน็ต* มินิบาร์ * (* มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) เครื่ องเป่ าผม ขนาดพื้นที่ประมาณ 164 ตารางฟุต
 ห้องพักแบบมีระเบียง (Junior Suit with Balcony)

เตียงมีให้เลือกสองแบบ แบบเตียงคู่หรื อเตียงเดียว ตูเ้ สื้ อผ้าขนาดใหญ่ ห้องนํ้าแบบฝักบัว โทรทัศน์ โทรศัพท์
อินเตอร์เน็ต* มินิบาร์ * (* มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) เครื่ องเป่ าผม มีระเบียงให้นงั่ ชมวิว ขนาดพื้นที่ประมาณ 211 ตารางฟุต
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10 วัน ล่ องเรื อทะเลบอลติค
สวีเดน – ฟิ นแลนด์ – รัสเซีย (เซ็นต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก) – เอสโตเนีย – ลัตเวีย
อัตราค่ าบริการ
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องคู่ INSIDE) ท่านละ
เด็กอายุต่าํ กว่า 11 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
อัพเกรดเป็ นห้องหน้าต่าง Ocean View เพิม่ ท่านละ (พักคู่)
อัพเกรดเป็ นห้องระเบียงทะเล Balcony เพิม่ ท่านละ (พักคู่)
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ

23 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2561
109,900
99,900
8,500
15,000
85,000 – 100,000

14-23 ก.ค. 2561
109,900
99,900
7,500
18,500
85,000-100,000

(ราคายืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 1 สิ งหาคม 2560) **
ข้อแนะนําและแจ้งเพื่อทราบ
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 30 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรื อสําราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินไทย (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในโปรแกรม, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่ าวีซ่าเชงเก้น
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชําระเงิน

งวดที่ 1 : สํารองที่นงั่ จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ ปออกเดินทางแน่นอน
สารองทีน่ ั่ง (ผู้เดินทางพักเดี่ยว) ท่ านละ 70,000 บาท
งวดที่ 2 : ชําระส่ วนที่เหลือ 60 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
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กรณียกเลิก
* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
* ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจํา 50%
* ยกเลิก 30-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจําเต็มจํานวน
* ยกเลิก 08-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์กต็ าม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณี ที่มีผเู ้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 การท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงินคืน ในกรณี ที่
ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้น ท่านได้ทาํ การตกลงหรื อแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระ มาแล้ว หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคธรรมดา
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
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 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (
TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด

รหัสทัวร์ : THE9-TG-EU-23JUN-14JUL18
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่ วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนัก
ส่ วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบิน
จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง
ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business)
ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนักกระเป๋ า
คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะ
หากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ น (สถานฑูตสวีเดน)
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทําการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ เพื่อขอยืน่
วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ และกรุ ณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยืน่ ในสมัยก่อน )

1. หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รู ปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ ว 2 รู ป พื้นฉากหลังรู ปต้องเป็ นพื้นสี ขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็ นสี เทา ใช้ไม่ได้) ห้าม
สวมแว่นสายตา (รู ปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรู ปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สําเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คาํ นําหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สําเนาใบมรณะบัตร
8. สู ติบตั ร (กรณี เด็กตํ่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสู ติบตั รมา)
9. กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่ งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้น และให้
ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดา
ยินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดา
ยินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)

10. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)กรณีผเู้ ดินทาง
เป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

-

กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง / เงินเดือน
กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา

11. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้ งั Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
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- สําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1
ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 7 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์ เล่มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจํา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร
ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู ้
ถูกรับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็ นคน
ในครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

