
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 14054 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ก ำหนดกำรเดนิทำง:  วนัที ่7-17 กรกฏำคม 2019  

+  
 (11 วนั 10 คนื) CRYSTAL SERENITY 

เมืองโคเปนเฮเกน, ประเทศเดนมาร์ก-เบอร์ลิน, เวาร์เนอมุนเดอ, ประเทศ
เยอรมัน-ล่องทะเลบอลตกิ-เฮลซงิก ,ิ ประเทศฟินแลนด์-เซนต์ปีเตอร์สเบริ์ก, 
ประเทศรัสเซยี-ทาลลนิน,์ ประเทศเอสโตเนยี-สต็อกโฮมส,์ ประเทศสวเีดน 



 

 

 

เดนมารก์เป็นอาณาจักรทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของโลกก าลังรอการคน้พบของคุณในการ

เยีย่มชมเมอืงหลวงทีม่ชีวีติชวีาของเมอืงโคเปนเฮเกน ดืม่ด ่ากับความมชีวีติชวีา

ของเมอืงทีน่่ารืน่รมยแ์หง่นีใ้นขณะทีค่ณุเดนิชมสวนสาธารณะและพลาซา่อันกวา้ง

ใหญ่รวมถงึขุมสมบัตขิองหอศลิป์และอาคารทีม่คีุณค่าทางประวัตศิาสตร ์คน้พบ

การผสมผสานอยา่งลงตวัของความงดงามแบบสแกนดเินเวยีและความรืน่รมยข์อง

ยุโรป มทีีเ่ทีย่วทีน่่าสนใจ เชน่ สวนสนุก Tivoli Gardens เป็นสวนสนุกทีเ่กา่แก่



มากที่สุด เป็นอันดับ 2 ของโลก เดนิทางสะดวกเพราะ ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง 

ท่าเรือนูฮาวน์ Nyhavn เป็นท่าเรือเก่าแก่มีรา้นคา้ รา้นอาหารบริการมากมาย 

สามารถน่ังเรอืชมเมอืง บา้นเรอืนสวยๆได ้พระราชวังโรเซนเบริก์ สตรอยเยท ถนน

คนเดนิแหง่นี ้เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีใ่หญท่ีส่ดุของโคเปนเฮเกน รูปปั้นนางเงอืกนอ้ย 

The Little Mermaid ตัง้อยูบ่รเิวณทา่เรอืรมิอา่วโคเปนเฮเกน  

 

 

 

 

 

เชค็-อนิ ขึน้บนเรอืแลว้ หลงัจากนัน้ลงทะเบยีนบตัรเครดติการด์ของ
ทา่นกบัทางเรอื ที ่Reception Desk 
 

เย็น รับประทานอาหารเชา้ ที ่Lido Café (MarketPlace &  

Churrascaria) หรอื Silk Kitchen&Bar ส าหรับอาหารเอเชยี  

 
  

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ที ่Lido Café  

(MarketPlace &  Churrascaria) หรอื Silk Kitchen&Bar ส าหรับ

อาหารเอเชยี  

   

วันที ่2    ทา่เรอืเมอืงโคเปนเฮเกน, ประเทศเดนมารก์ 

วันที ่1  ทา่เรอืเมอืงโคเปนเฮเกน, ประเทศเดนมารก์ (จอดเทยีบทา่) 



  

 

ทา่นสามารถเดนิเลน่รอบๆ ทา่เรอื หรอื 
  ซือ้ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังกบัทางเรอื(Crystal Experience)  

หากทา่นเดนิเทีย่วเอง ควรกลบัขึน้เรอืกอ่นเรอืออก 1 ชัว่โมง 
 
ตวัอยา่ง SHORE EXCURSIONS; COPENHAGEN BY CANAL : 
CPN-G 
พาทา่น เดนิทางโดยรถโคช้จากทา่เรอืสูใ่จกลางเมอืงหลวงเกา่แก่
แหง่นี ้ระหวา่งทางผา่นสถานทีท่อ่งเทีย่วและสถานทีส่ าคญัของเมอืง
ทีม่เีสน่หา์ถงึในใจกลางประวัตศิาสตรข์องกรงุโคเปนเฮเกนใกลก้บั 
Christiansborg Palace อนัยิง่ใหญ ่ขึน้เรอืของคณุและเริม่ตน้การ
ลอ่งเรอืชมทวิทศันอ์นังดงามและผอ่นคลายผา่นคลองและทางน ้า
ของกรงุโคเปนเฮเกน 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ที ่Lido Café  

(MarketPlace &  Churrascaria) หรอื Silk Kitchen&Bar ส าหรับ

อาหารเอเชยี  

 

   
 



18.00 น. เรอืออกจากทา่เรอืเมอืงโคเปนเฮเกน, ประเทศเดนมารก์  
  รับประทานอาหารเย็น, หลงัจากนัน้พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร Lido Café (MarketPlace &  

Churrascaria) หรอื Silk Kitchen&Bar ส าหรับอาหารเอเชยี  
 
08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที ่ทา่เรอืเมอืงเบอรล์นิ, เมอืงวารเ์นอมนุเดอ, 

ประเทศเยอรมนั ทา่นสามารถเดนิเลน่รอบๆ ทา่เรอื หรอื 
  ซือ้ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังกบัทางเรอื(Crystal Experience)  

หากทา่นเดนิเทีย่วเอง ควรกลบัขึน้เรอืกอ่นเรอืออก 1 ชัว่โมง 
 
Warnem-nde แหง่นีเ้ป็นทา่เรอืทีม่เีสน่หท์ีส่ดุแหง่หนึง่ของชายฝ่ัง
ทะเลบอลตกิโดยมทีา่จอดเรอืแปลกตามบีรเิวณชายหาดทีส่วยงาม 
เมอืงเกา่เดนิไมไ่กลจากทา่เรอืยนิดตีอ้นรับคณุสูร่า้นคา้หนา้ตา่งเดนิ
เลน่ตามถนนหรอืหยดุพักเพือ่ดืม่กาแฟทีร่า้นกาแฟในทอ้งถิน่ 
Warnem-nde เป็นประตสููเ่มอืง Hanseatic เกา่แกข่อง Rostock 
รวมถงึเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยประวตัศิาสตรแ์ละคกึคกัทีส่ดุแหง่หนึง่ของ
ยโุรป 

 
ตวัอยา่ง SHORE EXCURSIONS; SCHWERIN: CAPITALCITY 
OF MECKLENBURG : WAR-E 
 

นอกเมอืงวารเ์นอมนุเดอประมาณ 90 นาทคีอืเมอืง ชเวรนี เมอืงที่
สวยงามราวกบัเป็นสถานทีท่างประวัตศิาสตรภ์มูทิัศนท์ีม่ทีะเลสาบ
เป็นจดุใหค้วามงาม อดตีทีน่่าสนใจซึง่รวมถงึ Henry the Lion และ
ขนุนางแหง่เมคเคลนบรูก์ใหป้ระวัตศิาสตรค์น้พบทัง้สองดา้นของ
ชเวรนิดว้ยการผจญภยัอนัน่ารืน่รมยน์ี ้

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ที ่Lido Café  

(MarketPlace &  Churrascaria) หรอื Silk Kitchen&Bar ส าหรับ

อาหารเอเชยี  

หลงัจากนัน้เชญิทา่นพักผอ่นตามอธัยาศยั 
 
22.00 น. ทา่เรอืออกจากเมอืงเบอรล์นิ, เมอืงวารเ์นอมนุเดอ, ประเทศเยอรมนั 
 
 
 
 

วันที ่3    ทา่เรอืเมอืงเบอรล์นิ, เมอืงวารเ์นอมนุเดอ, ประเทศเยอรมนั 

มน ี



 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร 

วันนี ้เรอืส าราญ  จะลองทะเลตลอดทัง้วนั ทา่นสามารถพักผอ่นกบั

บรกิารสดุหรขูองทางเรอืส าราญ ไดอ้ยา่งเตม็ที ่เชน่ The Crystal® 

Spa & Salon Aroma Stone ชว่ยท าใหท้า่นไดผ้อ่นคลายจากบรกิาร

ท าTherapy, Body Facial รวมทัง้หอ้งอบเซาน่าทันสมยัจากผูด้แูล

มอือาชพี สปาครสิตลัไดรั้บการจัดอนัดบัใหเ้ป็นหนึง่ใน 

สปารสีอรท์และสปาทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโลก 

The Fitness Center ออกก าลงักายกบัอปุกรณ์ทีท่นัสมยั, เลน่กอลฟ์ 

โดยมผีูฝึ้กสอนจาก PGA , สนามเทนนสิ , Shuffleboard , สระวา่ย

น ้า Jacuzzis ,ชมิไวน ์โดยการแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญ , สอนศลิปะ , 

ไทเก็ก , ชมการแสดงสด ของวงดนตร ีและ โชว ์ระดบัโลก และ

บรกิารพเิศษอกีมากมาย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ที ่Lido Café  

(MarketPlace &  Churrascaria) หรอื Silk Kitchen&Bar ส าหรับ

อาหารเอเชยี  

 
  หลงัจากนัน้เชญิทา่นพักผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร Lido Café (MarketPlace &  

Churrascaria) หรอื Silk Kitchen&Bar ส าหรับอาหารเอเชยี  

วันที ่4    ลอ่งทะเลบอลตกิ 

วันที ่5    ทา่เรอืเมอืงเฮลซงิก,ิ ประเทศฟินแลนด ์



09.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ทีเ่มอืงเฮลซงิก,ิ ประเทศฟินแลนด ์ 

ทา่นสามารถเดนิเลน่รอบๆ ทา่เรอื หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิบนฝ่ังกบัทางเรอื
(Crystal Experience) หากทา่นเดนิเทีย่วเอง ควรกลบัขึน้เรอืกอ่น
เรอืออก 1 ชัว่โมง 

 

เฮลซงิกเิป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศฟินแลนด ์

ตัง้อยูท่างใตข้องประเทศ รมิชายฝ่ังอา่วฟินแลนด ์ตวัเมอืงมปีระชากร

ประมาณ 600,000 คน เป็นศนูยก์ลางทางการเมอืงและเศรษฐกจิ

เมอืงนีย้ังเป็นศนูยว์ัฒนธรรมทีม่โีรงละคร 20 แหง่โรงละครโอเปรา

แหง่ชาตพิพิธิภณัฑแ์ละหอศลิป์จ านวนมาก สามารถเดนิเทีย่วตาม

สถานทีต่า่งไดเ้ชน่ Helsinki Cathedral, Senate Square ,The 

House of the Estates , Bank of Finland ,Market square 

 
ตวัอยา่ง SHORE EXCURSIONS; HELSINKI HIGHLIGHTS & 
LAPLAND WINTER WONDERLAND : HEL-J 
 
การผจญภัยสดุเจง๋นีน้ าคณุขึน้รถโคช้เพือ่ดไูฮไลทข์องเฮลซงิกแิละ
เยีย่มชมหนึง่ในธารน ้าแข็งทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ที ่Lido Café  

(MarketPlace &  Churrascaria) หรอื Silk Kitchen&Bar ส าหรับ

อาหารเอเชยี  

 
  หลงัจากนัน้เชญิทา่นพักผอ่นตามอธัยาศยั 

 
16.00 น เรอืออกจากทา่เรอืเมอืงเฮลซงิก,ิ ประเทศฟินแลนด ์

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร Lido Café (MarketPlace &  

Churrascaria) หรอื Silk Kitchen&Bar ส าหรับอาหารเอเชยี  

07.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอืเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์, ประเทศรัสเซยี
ทา่นสามารถเดนิเลน่รอบๆ ทา่เรอื 

  หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิบนฝ่ังกบัทางเรอื(Crystal Experience)  
หากทา่นเดนิเทีย่วเอง ควรกลบัขึน้เรอืกอ่นเรอืออก 1 ชัว่โมง 

วันที ่6    ทา่เรอืเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์, ประเทศรัสเซยี (จอดเทยีบทา่) 



 

เซนตปี์เตอรส์เบริก์ เป็นเมอืงทา่ทางทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอืของ
สหพันธรัฐรัสเซยี ตัง้อยูป่ากแมน่ ้าเนวา รมิอา่วฟินแลนดใ์นทะเลบอล
ตกิ 

เซนตปี์เตอรส์เบริก์สรา้งโดยพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราช เมือ่ พ.ศ. 
2246 โดยตวัเมอืงเริม่สรา้งดว้ยการถมทรายและหนิเป็นจ านวนมาก
เพราะวา่พืน้ทีเ่ดมิของเมอืงนัน้เป็นดนิเลนของทะเล พระองคท์รง
เลอืกทีจ่ะสรา้งเมอืงทีบ่รเิวณนีเ้พราะวา่ตวัเมอืงมทีางออกทะเลบอล
ตกิและสามารถตดิตอ่ไปทางยโุรปและประเทศอืน่ๆไดง้่าย เพือ่การ
ปฏริปูรัสเซยีใหท้ัดเทยีมกบัประเทศอืน่ ๆ ในยโุรปไดโ้ดยงา่ย ตอ่มา
เมอืงเซนตปี์เตอรเ์บริก์จงึไดร้ับสมญานามวา่หนา้ตา่งแหง่ยโุรป  

ปัจจบุนัเซนตปี์เตอรส์เบริก์มปีระชากรมากกวา่ 4.7 ลา้นคน เป็นเมอืง
ใหญอ่นัดบัสองของรัสเซยี และเป็นมรดกโลกขององคก์รยเูนสโก 

มทีีเ่ทีย่วทีน่่าสนใจเชน่ พระราชวังฤดหูนาว Hermitage Museum 
เทีย่วพระราชวงัฤดรูอ้น Peterhof เทีย่ววหิารเซน็ไอแซค St. Isaac’s 
Cathedral โบสถแ์หง่หยดเลอืด Church of Christ’s Resurrection 
มหาวหิารคาซาน Kazan Cathedralเทีย่วป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล 
Peter and Paul Fortress ชอ้ปป้ิงถนนเนฟสกี ้Nevsky Prospekt 

เป็นตน้ 

 

ตวัอยา่ง SHORE EXCURSIONS; SITE RUNNING: THE 
RUSSIAN ROUTE : STP-6S 
 
หากตอ้งการดมูอสโควแ์บบสบาย ๆ เขา้รว่มการผจญภัยทีค่รอบคลมุ
และครอบคลมุหนึง่คนื ในชว่งสองวนัของคณุในเมอืงหลวงอนัน่า
อศัจรรยข์องรัสเซยีคณุจะประหลาดใจกบัสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคญั
ทีส่ดุของเมอืงรวมถงึจัตรุัสแดงและเครมลนิ ไฮไลทเ์พิม่เตมิ ไดแ้ก ่
ความบนัเทงิยามเย็นทีน่่าตืน่เตน้การส ารวจแกลเลอรี ่State 
Tretyakov และการน่ังรถไฟใตด้นิของเมอืง 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ที ่Lido Café  

(MarketPlace &  Churrascaria) หรอื Silk Kitchen&Bar ส าหรับ

อาหารเอเชยี  

 
  หลงัจากนัน้เชญิทา่นพักผอ่นตามอธัยาศยั 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2246
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2246
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81


 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร Lido Café (MarketPlace &  

Churrascaria) หรอื Silk Kitchen&Bar ส าหรับอาหารเอเชยี  

เรอืยงัคงจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอืเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์, ประเทศ
รัสเซยีทา่นสามารถเดนิเลน่รอบๆ ทา่เรอื หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิบนฝ่ังกบั
ทางเรอื(Crystal Experience)  
หากทา่นเดนิเทีย่วเอง ควรกลบัขึน้เรอืกอ่นเรอืออก 1 ชัว่โมง 
 
ตวัอยา่ง SHORE EXCURSIONS; GRAND DUKE VLADIMIR 
PALACE & DOSTOEVSKY MUSEUM : STP-D 
 
คน้พบทัง้สองดา้นของเซนตปี์เตอรส์เบริก์ - ดา้นราชวงศท์ีม่ ี
พระราชวังอนัโออ่า่และดา้นคนเดนิเทา้กบัคนท างานทีม่รีะดบัมากขึน้
ดว้ยการออกนอกบา้นทีน่่าสนใจนีซ้ ึง่มพีระราชวัง Grand Duke 
Vladimir และอพารท์เมนตท์ีร่ะลกึของนักเขยีน Fyodor 
Dostoevsky 
 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ที ่Lido Café  

(MarketPlace &  Churrascaria) หรอื Silk Kitchen&Bar ส าหรับ

อาหารเอเชยี  

 
  หลงัจากนัน้เชญิทา่นพักผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

วันที ่7       ทา่เรอืเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์, ประเทศรัสเซยี (จอดเทยีบทา่) 



เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร Lido Café (MarketPlace &  

Churrascaria) หรอื Silk Kitchen&Bar ส าหรับอาหารเอเชยี  

เรอืยงัคงจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอืเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์, ประเทศ
รัสเซยีทา่นสามารถเดนิเลน่รอบๆ ทา่เรอื หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิบนฝ่ังกบั
ทางเรอื(Crystal Experience)  
หากทา่นเดนิเทีย่วเอง ควรกลบัขึน้เรอืกอ่นเรอืออก 1 ชัว่โมง 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ที ่Lido Café  

(MarketPlace &  Churrascaria) หรอื Silk Kitchen&Bar ส าหรับ

อาหารเอเชยี  

 
  หลงัจากนัน้เชญิทา่นพักผอ่นตามอธัยาศยั 

 
18.00 น เรอืออกจากทา่เรอืเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์, ประเทศรัสเซยี 

 
 
 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร Lido Café (MarketPlace &  

Churrascaria) หรอื Silk Kitchen&Bar ส าหรับอาหารเอเชยี 

08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอืเมอืงทาลลนิน,์ ประเทศเอสโตเนยี 
ทา่นสามารถเดนิเลน่รอบๆ ทา่เรอื  
หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิบนฝ่ังกบัทางเรอื(Crystal Experience) หากทา่น
เดนิเทีย่วเอง ควรกลบัขึน้เรอืกอ่นเรอืออก 1 ชัว่โมง 
 

วันที ่9      ทา่เรอืเมอืงทาลลนิน,์ ประเทศเอสโตเนยี 

วันที ่8       ทา่เรอืเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์, ประเทศรัสเซยี (จอดเทยีบทา่) 



ทาลลนินเ์มอืงหลวงของสาธารณรัฐเอสโตเนยีเป็นศนูยก์ลางการคา้ที่
ส าคญั และเป็นหนึง่ในเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในยโุรปในยคุกลาง เมอืงเกา่
ทีไ่ดร้ับการอนุรักษ์อยา่งดโีดยเฉพาะอยา่งยิง่ท าใหเ้มอืงทาลลนิน์
เป็นเมอืงมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก วนันีท้าลลนินเ์ป็นทีต่ัง้ของ
ประชากรเกอืบหนึง่ในสามของเอสโตเนยี ก าแพงเมอืงโบราณ
ครสิตจักรเกา่เกรตเวริล์สถ์นนหนิปถูนนทีค่ดเคีย้วหลงัคากระเบือ้งสี

แดงและอาคารทีม่กีารประดบัประดาเผยใหเ้ห็นอทิธพิลของ
สถาปัตยกรรมเยอรมนัสวเีดนและรัสเซยี ป้อมปราการบนคาสเซลิ
ฮลิลแ์ละป้อมปราการป้องกนัโบราณจ านวนมากตัง้ขึน้เพือ่เป็น
อนุสรณ์ทางประวัตศิาสตร ์
 
ตวัอยา่ง SHORE EXCURSIONS; OLD TALLINN & 
CHOCOLATE MAKING WORKSHOP : TTL-J 
 
เขา้รว่มกบัเราในการเดนิส ารวจเมอืงเกา่ของทาลลนินร์วมทัง้เยีย่มชม
โรงงานชอ็คโกแลตเอสโตเนยีคาเลฟทีซ่ ึง่คณุจะไดเ้พลดิเพลนิกบั
การประชมุเชงิปฏบิตักิารสองชัว่โมงเพือ่สรา้งทรัฟเฟิลและชอ็คโกแล
ตแสนอรอ่ย 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ที ่Lido Café  

(MarketPlace &  Churrascaria) หรอื Silk Kitchen&Bar ส าหรับ

อาหารเอเชยี  

 
18.00 น. เรอืออกจากทา่เรอืเมอืงทาลลนิน,์ ประเทศเอสโตเนยี 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร Lido Café (MarketPlace &  

Churrascaria) หรอื Silk Kitchen&Bar ส าหรับอาหารเอเชยี  

12.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอืเมอืงสต็อกโฮมส,์ ประเทศสวเีดน 
ทา่นสามารถเดนิเลน่รอบๆ ทา่เรอื หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิบนฝ่ังกบัทางเรอื
(Crystal Experience) หากทา่นเดนิเทีย่วเอง ควรกลบัขึน้เรอืกอ่น
เรอืออก 1 ชัว่โมงหลงัจากนัน้เชญิทา่นพักผอ่นตามอธัยาศยั 
  
เมอืงหลวงของสวเีดน สตอกโฮลม์ ไดร้ั่บฉายาวา่ "Beauty on 
Water" เพราะเป็นเมอืงหลวงทีส่วยงามแหง่ทะเลบอรต์กิ พักผอ่น
ทา่มกลางเนนิเขาทีเ่ขยีวขจเีป็นเมอืงลอ้มรอบไปดว้ยน ้า มทีีเ่ทีย่วที่
หา้มพลาดเชน่ เทีย่วยา่นเมอืงเกา่ Gamla Stan สถานรีถไฟใตด้นิ

วันที ่10       ทา่เรอืเมอืงสตอ็กโฮมส,์ ประเทศสวเีดน 



สตอกโฮลม์ Stockholm Metro Stockholm ,City Hall ,Vasa 
Museum, ICEHOTEL 
 
ตวัอยา่ง SHORE EXCURSIONS; DROTTNINGHOLM PALACE 
& THE COURT THEATRE : STK-H 
 
ความมัง่คัง่และความงามของอดตีอนัรุง่โรจนป์รากฏตอ่หนา้ตอ่ตาใน
ระหวา่งการส ารวจพระราชวัง Drottningholm ซึง่ถอืวา่เป็นตวัอยา่งที่
ดทีีส่ดุของวงัสมยัศตวรรษที ่18 ในสวเีดน 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ที ่Lido Café  

(MarketPlace &  Churrascaria) หรอื Silk Kitchen&Bar ส าหรับ

อาหารเอเชยี  

 
  หลงัจากนัน้เชญิทา่นพักผอ่นตามอธัยาศยั 

กอ่นทีท่า่นจะท าการ เชค็-เอา้ท ์ออกจากเรอืในเชา้วันตอ่ไป  
ทา่นตอ้งช าระคา่ใชจ่า่ยทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการลอ่งเรอื ไดท้ี ่
Reception Desk, ชัน้ 2 ทา่นสามารถช าระไดด้ว้ย 

  บตัรเครดติหรอืเงนิสด สกลุเงนิบนเรอืเป็นเรท USD 
 
 
 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร Lido Café (MarketPlace &  

Churrascaria) หรอื Silk Kitchen&Bar ส าหรับอาหารเอเชยี  

12.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอืเมอืงสต็อกโฮมส,์ ประเทศสวเีดน 

หลงัรับประทานอาหาร, เชค็-เอา้ท ์ออกจากเรอื  
และรับกระเป๋าเดนิทางของทา่น 

  เดนิทางกลบัพรอ้มกบัความประทับใจ 
 
*********************************************************** 

** ราคาหอ้งพักแบบพัก 2 ทา่น ตอ่หอ้ง ** 

 

 

 

วันที ่11       ทา่เรอืเมอืงสตอ็กโฮมส,์ ประเทศสวเีดน 



วนัที ่7-17 กรกฏำคม 2019 

 
หอ้งพกัแบบ  

 
บำท / ทำ่น 

 
C3 Deluxe Forward Stateroom with Large 

Picture Window   
218,000 

C2 Deluxe Stateroom with Large Picture 
Window and Slightly Limited View   

231,000 

C1 Deluxe Stateroom with Large Picture 
Window   

242,000 

 
B3 Deluxe Forward Stateroom with 

Verandah   

276,000 

 
B2 Deluxe Stateroom with Verandah and 

Slightly Limited View   

281,500 

B1 Deluxe Stateroom with Verandah   285,500 

A2 Deluxe Forward Stateroom with 
Verandah    

289,000 

A1 Deluxe Stateroom with Verandah  292,000 

P2 Deluxe Stateroom with Verandah 
located on Penthouse Deck Forward    

295,000 

P1 Deluxe Stateroom with Verandah 
located on Penthouse  

299,000 

SH Seabreeze Penthouse with Verandah  

  
412,000 

PH Penthouse with Verandah    412,000 

SP Seabreeze Penthouse Suite with 
Verandah    

531,000 

PS Penthouse Suite with Verandah    531,000 

CP Crystal Penthouse with Verandah    991,000 

 

 



เง ือ่นไขกำรช ำระเงนิ (เมือ่ท ำกำรจอง)  
1. ช าระมดัจ าทา่นละ 30% ภายใน 7 วัน หลงัจากทีท่า่นไดท้ าการจองและไดร้บั

การยนืยนัจากทางเรอื  
2. ช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดภายใน 75 วนักอ่นออกเดนิทาง  
 
***หากระยะเวลาในการจองนอ้ยกวา่ 75 วนักอ่นเดนิทาง บรษัิทฯ ใครข่อเรยีก
เก็บยอดทัง้หมดทนัททีีท่ าการจอง***  
***ในกรณียกเลกิการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืยอดมดัจ าหรอื
ยอดเต็มในทกุกรณี*** 

***บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บช าระดว้ยเชค็*** 

หมำยเหตุ 

1. ส าหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื/ส าหรับเด็กอายุ

ต า่กวา่ 6 เดอืน ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วนัเดนิทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วนั 

นับจากวันเดนิทางกลับ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่อง

ตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่

ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจาก

เหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การ

ลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตาม

สภาพอากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

 



 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. หอ้งพักบนเรอืส าราญ 10 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดท้ าการช าระเงนิ) 
2. อาหารบนเรอืส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบันเทงิบนเรอื
ส าราญ 
3. คา่ภาษีทา่เรอื 
4. คา่ทปิพนักงานบนเรอื 

5.คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยัด และ ภาษี น ้ามัน(ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง) 
6. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส าราญ / คา่ WIFI 
 
 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. อาหารพเิศษทีท่า่นสั่งเพิม่เตมิกบัทางเรอื 
2. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 
4. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
5. คา่ทวัรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่ง 
 
 
 



เง ือ่นไขกำรใชบ้รกิำร 

1. การเดนิทางในแพ็คเกจลอ่งเรอืส าราญ เป็นการเดนิทางเอง ไมม่หีัวหนา้ทวัร ์และรถ

รับสง่น าเทีย่ว 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรณุาตดิตอ่

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีารคอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรณุาช าระเต็มจ านวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชัน่มหีอ้งพักในจ านวนจ ากัด 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลังจากมกีารช าระเงนิ 

4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด เนือ่งจาก

เกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้ง

น าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล

รับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่น

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวี

ซา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถ

เดนิทางได ้

4.3 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทาง

ออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่

ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ส าคญั!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้

ประเทศทอ่งเทีย่วโดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ขึน้อยู่

กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ย

ตวัของทา่นเอง ทางหัวหนา้ทวัรแ์ละมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ได ้

ทัง้ส ิน้ 
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