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ทัวรล์่องเรือส ำรำญทะเลบอลติค สวีเดน - ฟินแลนด์ - รัสเซีย - เอสโทเนีย 10 วัน 
พักบนเรือ Costa Magica 7 คืน 

โดยสำยกำรบินไทย 
สต็อกโฮลม์ สวีเดน - เฮลซิงกิ ฟินแลนด์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รัสเซีย - ทำลลินน์ เอสโตเนีย - สต็อกโฮล์ม สวีเดน 

 
 
 
 

 
 
 
 

มีหัวหน้ำทัวร์เดินทำงพร้อมคณะ 
อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่ำนละ EUR 70.00 / เดก็อำยุ 14-4 ปี EUR 35.00 

ฟรี เดก็อำยุต  ำกว่ำ 4 ป ี
เพื อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที ระบุในรำยกำร 

ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื อนไขดังกล่ำว 
 

*** จองภำยใน 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 หรือ จนกว่ำโปรโมชั นจะมีกำรเปลี ยนแปลง *** 
 

DATE PORT ARRIVAL DEPARTURE 
12JUL – FRI Bangkok – Stockholm by flight   
13JUL – STA Stockholm (Sweden) - - 
14JUL – SUN Stockholm (Sweden) - 07:00 
15JUL – MON Helsinki (Finland) 08:00 18:00 
16JUL – TUE St. Petersburg (Russia) 07:00 - 
17JUL – WED St. Petersburg (Russia) - 18:00 
18JUL – THU Tallinn (Estonia) 09:00 17:00 
19JUL – FRI Stockholm (Sweden) 09:00 - 

20JUL – STA Stockholm–Bangkok by flight - - 
21JUL - SUN Bangkok   
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ก ำหนดกำรเดินทำง วันที  12-21 ก.ค. 62               รำคำเริ มต้นที  117,500.- 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที 1 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 

วันที 2 
สนำมบินสต๊อกโฮล์ม สวีเดน - เที ยวชมกรุงสต๊อคโฮล์ม - ท่ำเรือสต๊อกโฮล์ม - เช็คอินขึ้นเรือส ำรำญ Costa 
Magica - ร่วมฟังสำธิตระบบควำมปลอดภัยบนเรือ Emergency Drill - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที 3 
เรือส ำรำญล่องทะเลตลอดวัน - สนุกกับกิจกรรมหลำกหลำยบนเรือ อำทิ ดิสโก้เธค  Disco, ห้องฟังเพลง และห้อง
เลำจ์น, ชมโชว์ ระบบแสงสีเสียง, โรงภำพยนตร์, ห้องคำสิโน (Casino), สระว่ำยน้ ำ และสระน้ ำวน, ห้องยิม, ห้อง
เกมส์, ร้ำนค้ำปลอดภำษี ฯ 

วันที 4 
เรือเทียบท่ำเฮลซิกิง, ฟินแลนด์ - อิสระเดินเล่นชมจัตุรัสซีเนท - โบสถ์ Tempeliaukio หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบน
ฝั่ง (สอบถำมค่ำบริกำรเพิ มเติมบนเรือส ำรำญ) - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที 5 
เรือเทียบท่ำเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, รัสเซีย - อิสระชมโบสถ์หยดเลือด, ป้อมปรำกำรปีเตอร์แอน์พอล - พระรำชวังฤดู
หนำว - พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ - หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถำมค่ำบริกำรเพิ มเติมบนเรือส ำรำญ) - กลับข้ึน
เรือ อิสระพักผ่อน 

วันที 6 ท่ำเรือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, รัสเซีย - อิสระเดินเล่นชมเมือง (ต่อ) - ช่วงบ่ำย เรือออกจำกท่ำ อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที 7 
เรือเทียบท่ำ เมืองทำลลินน์, เอสโทเนีย - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถำมค่ำบริกำร
เพิ มเติมบนเรือส ำรำญ) - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที 8 
เรือเทียบท่ำ กรุงสต๊อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน - ผ่ำนชมศำลำกลำง City Hall - ผ่ำนชมเขตเมืองเก่ำ Old Town - 
พิพิธภัณฑ์เรือวำซ่ำ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที 9 อ ำลำเรือส ำรำญ - สนำมบินสต๊อกโฮล์ม สวีเดน - เดินทำงกลับ 

วันที 10 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
 

วันแรกของกำรเดินทำง : ศุกร์ที  12 กรกฎำคม 2562 สนำมบินสุวรรณภูมิ 

22.00  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสำรขำออก   เคาน์เตอร์สำยกำรบินไทย  ประตู 4  แถว D กรุณำเดินทำง
ถึงสนำมบินล่วงหน้ำก่อนเวลำเครื องออกอย่ำงน้อย 3 ชั วโมงเพื อท ำกำร เช็คอิน แลกบอร์ดดิ้งพำสต์และโหลดสัมภำระ
ด้วยตัวท่ำนเอง  

  พักค้ำงคืนบนเครื องบิน   
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วันที สองของกำรเดินทำง : เสำร์ที  13 กรกฎำคม 2562 กรุงเทพฯ  – สต๊อกโฮล์ม 

01.10 ออกเดินทางโดยสายการบินไทย  โดยเที่ยวบินที่ TG960  เหินฟ้าสู่สต๊อกโฮล์ม    
07.00 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ สต๊อกโฮล์ม (Stockholm) ประเทศสวีเดน   

หลังผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และ พิธีการทางศุลกากรแล้ว  
Welcome to Stockholm 

  เรือพักค้ำงคืน   
ขอต้อนรับท่านสู่ กรุงสต๊อคโฮล์ม  ที่ประกอบด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยถึง 14 เกาะ เชื่อมด้วยสะพานถึง 40 สะพาน  
ระหว่างทะเลบอลติก และ ทะเลสาปมารัน    นับเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก   ท่านจะได้มีโอกาส
เปรียบเทียบสถานที่ของราชการต่าง ๆ   ในเขตเมืองเก่ากับแหล่งธุรกิจ และบันเทิงของเมืองใหม่ที่ผสมผสานกันอย่าง
น่าสนใจ    และศึกษายิ่งโดยเฉพาะทางด้านสถาปัตยกรรมและการวางผังเมือง   ท าให้สต๊อคโฮล์ม ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวง
ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก    

 น าท่านเดินทางสู่ ท่ำเรือสต๊อกโฮล์ม (Stockholm) เพ่ือเช็คอินขึ้นเรือ Costa Magica 
 
 
 
 
 

ระวางขับน้ า 103,000 ตัน / ความยาวของเรือ 272.19 เมตร / ความกว้างของเรือ 35.50 เมตร  
/จ านวนผู้โดยสารสูงสุด 3,470 ท่าน / จ านวนห้องพัก 1,358 ห้อง / จ านวนลูกเรือ 1,090 คน /  

จ านวนชั้นให้บริการ (Deck) 17 (13 ชั้นส าหรับผู้โดยสาร) เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 2004 
 

เชิญท่านพักผ่อนอิสระกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือส าหรับช่วงเย็น ขอเชิญท่านน าเสื้อชูชีพมาร่วมฟังการสาธิตระบบ
ความปลอดภัยบนเรือ  (Emergency Drill) 

  เชิญท่านรับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือ พร้อมร่วมสนุกสนานกับวันเวลาที่สุดแสนอิสระ กับคณะมวลมิตรที่
อบอุ่น ซึ่งจะเริ่มต้น ณ ราตรีนี้บนเรือส าราญ Costa Magica 

  พักค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ C o s t a  M a g i c a   
 

วันที สำมของกำรเดินทำง : อำทิตย์ที  14 กรกฎำคม 2562  สต๊อกโฮล์ม 

Stockholm 
 เรือออก 07.00  

 เชิญท่านรับประทานอาหารเข้า ณ ห้องอาหารบนเรือ  
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07.00 เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เฮลซิกิง, ประเทศฟินแลนด์ 
วันนี้ ขอเชิญท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรือ หรือใช้ FACILITY ต่าง ๆ ที่มี

อยู่มากมาย อาทิเช่น :-    ห้องอาหารใหญ่  2 ห้อง , ห้องอาหารบุฟเฟต์  และ ห้องอาหารพิเศษ( Club 

Restaurant  มีค่าบริการ)   ดิสโก้เธค    ห้องฟังเพลง    และห้องเลาจ์น     บาร์เครื่องดื่ม  และบาร์

ไอศครีม   ห้องโชว์ และการแสดงที่พรั่งพร้อมด้วยระบบแสงสีเสียง    โรงภาพยนตร์     ห้องคาสิโน 

  สระว่ายน้ า   และ  สระน้ าวน   ห้องยิม ห้องเซาวน่า ห้องนวด และอบไอน้ า    คอร์ตเทนนิส  บาส

เก็ตบอล และวอลเล่ย์บอล   ห้องเกมส์ และเครื่องเล่น SIMULATOR สโมสรส าหรับเด็ก และวัยรุ่น   

อินเตอร์เน็ท คาเฟ่   ห้องแพทย์   ห้องท าพิธีแต่งงาน  ห้องสมุด   ห้องแสดงภาพเขียนศิลปะ     

ร้านขายของที่ระลึก  และสรรพสินค้า    ร้านค้าปลอดภาษี 
 เชิญท่านรับประทานกลางวัน และ อาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือ  

ค  ำนี้   ทำงเรือจะจัด Welcome Party Night  เลี้ยงต้อนรับท่ำนผู้มีเกียรติ ท่ำนจะเพลิดเพลินและสนุกสนำนกับบรรยำกำศ
ของดนตรีที เตรียมไว้เพื อท่ำน  พร้อมด้วยเมนูอำหำรที จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษรวมทั้งควำมส ำรำญอันหลำกหลำยที ได้
จัดเตรียมไว้ให้ท่ำน  

หมำยเหตุ  : วันและเวลำอำจมีกำรเปลี ยนแปลงให้เช็คเวลำที แน่นอนจำก Today อีกครั้ง 

  พักค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ C o s t a  M a g i c a   
 

 
 

วันที สี ของกำรเดินทำง : จนัทร์ที  15 กรกฎำคม 2562  เฮลซิกิง, ประเทศฟินแลนด์ 

Welcome to Helsinki 
 เรือเทียบท่ำตั้งแต่เวลำ 08.00 – 18.00   

 เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารบนเรือ 
ขอต้อนรับเช้าอันสดใส  ด้วยการเดินเล่นออกก าลังกาย, จ็อกกิ้งบนจ็อกกิ้งแทรค ชั้นดาดฟ้าเรือ สูดอากาศสดชื่นเย็น
สบาย  เพ่ิมพลังให้กับชีวิต หรือ ออกก าลังกายที่ห้องยิม เพ่ือความสดชื่น 

08.00 เรือเทียบท่า ณ กรุงเฮลซิงกิ,  ประเทศฟินแลนด์  เมืองหลวงของประเทศ   เจ้าของสมญานามว่า “ธิดำสำวแห่ง
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ทะเลสำบบอลติก” โดยขอเริ่มต้นน าท่านชมบริเวณเมืองเก่า ซึ่งท่านจะได้ชมอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ ที่ได้รับอิทธิพลของ
รูปแบบการก่อสร้างมาจากรัสเซีย  

 ชมบริเวณ จัตุรัสซีเนท   ตั้งแต่อนุสาวรีย์ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่  2 อาคารท าเนียบรัฐบาล  และมหาวิหารแห่ง
เฮลซิงกิ   อาคารฟินลาเดียที่เป็นศูนย์ประชุมแห่งชาติ   และคอนเสริ์ต
ฮอล์ล  ชมวนอุทยานที่ตั้งอนุสาวรีย์นักประพันธ์เพลงเอก ซอง เซเบล
ลุส และโบสถ์  Tempeliaukio หรือ Church of  The Rock โบสถ์
ซึ่งสร้างจากการเจาะแท่งหินยักษ์และสร้างโบสถ์อยู่ในแท่งหินนั้น   
ส่วนบริเวณที่เจาะก็น าศิลปะยุคใหม่สร้างเป็นหลังคาเปิดไว้อย่างน่าทึ่ง
จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกชิ้นหนึ่งของโลก  จนได้
เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือแจ้งผ่าน “Today” เพ่ือรอเรียกลง
จากเรือ  อย่าลืมน า Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง (หมายเหตุ :  ทางเรือไม่อนุญาตให้ทาง
คณะท าทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอง) 

* กรณีท่ำนที ลงจำกเรือเพื อไปท่องเที ยว กรุณำกลับขึ้นเรือก่อนเวลำเรือออกอย่ำงน้อย 1 ชั วโมง * 
 เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ 

ขอต้อนรับบ่ายอันสดใส ท่านสามารถพักผ่อนอย่างอิสระตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายที่ทาง
เรือเตรียมไว้ต้อนรับท่าน 

 เชิญท่านรับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
18.00 เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก,  ประเทศรัสเซีย 

  พักค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ C o s t a  M a g i c a   
 

วันที ห้ำของกำรเดินทำง : อังคำรที  16 กรกฎำคม 2562  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก,  ประเทศรัสเซีย 

Welcome to St.Petersburg 
 เรือเทียบท่ำตั้งแต่เวลำ 07.00 พักค้ำง 1 คืน  

 เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารบนเรือ 
ขอต้อนรับเช้าอันสดใส  ด้วยการเดินเล่นออกก าลังกาย, จ็อกกิ้งบนจ็อกกิ้งแทรค ชั้นดาดฟ้าเรือ สูดอากาศสดชื่นเย็น
สบาย  เพ่ิมพลังให้กับชีวิต หรือ ออกก าลังกายที่ห้องยิม เพ่ือความสดชื่น  เเชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือแจ้ง
ผ่าน “Today” เพ่ือรอเรียกลงจากเรือ  อย่าลืมน า Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง (หมายเหตุ :  
ทางเรือไม่อนุญาตให้ทางคณะท าทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอง)  

* กรณีท่ำนที ลงจำกเรือเพื อไปท่องเที ยว กรุณำกลับขึ้นเรือก่อนเวลำเรือออกอย่ำงน้อย 1 ชั วโมง * 
07. 00  เรือเทียบท่า ณ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก,  ประเทศรัสเซีย หรือ เมืองเลนินกรำด

(Leningrad)   ในอดีต  ปัจจุบันเป็นเมืองอุตสาหกรรมและศูนย์กลางเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมที่ส าคัญ   ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดเมืองหนึ่ง
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ของโลก ขอน าท่านท าความรู้จักกับนครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก  ผ่านชมสถานที่ส าคัญๆ อาทิ โบสถ์หยดเลือด (Spilled 
Blood Church) ที่สร้างขึ้นเพ่ือระลึกถึง พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 3    

 น าท่านชม ป้อมปรำกำรปีเตอร์แอน์พอล  (Peter and Paul Fortress)  ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ Zaychy  บนฝั่งของแม่น้ า
เนวา (Neva)  โดยพระเจ้าปีเตอร์ มหาราช ทรงมีพระราชด าริโปรดให้สร้างเป็นปราการป้องกันทางทะเลบอลติคป้อมแห่ง
นี้เคยใช้เป็นที่ Decembrist ในสมัยนิโคลัสที่ 1    
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวันแบบท้องถิ่น 
จากนั้นน าท่านชม พระรำชวังฤดูหนำว (Winter Palace)  อดีตที่
ประทับของพระจักรพรรดิ (Russian Czars’ Residence) ที่
ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็น
ที่รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรี
ไทยกับ รัสเซีย พร้อมชม พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ ซึ่งพระนางแคทเธอรีนที่
สอง  ได้สะสมงานจิตรกรรมภาพเขียนกว่า 226 ภาพ  งานชิ้นเอกของจิตรกรก้องโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่ ราฟาเอล 
ไมเคิลแองเจโล  แรมแบรนท์  ท าให้พระราชวังแห่งนี้  กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะและโบราณวัตถุล้ าค่ ากว่า 
3 ล้านชิ้น อาทิเช่น นาฬิกานกยูง, แจกันมาลาไคท์ รวมถึงวัตถุของอียิปต์โบราณ เป็นต้น ให้อนุชนรุ่นหลังได้ชื่นชมสืบ
ต่อมา  จนได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ 

 เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ 
ขอต้อนรับบ่ายอันสดใส ท่านสามารถพักผ่อนอย่างอิสระตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายที่ทาง
เรือเตรียมไว้ต้อนรับท่าน 

 เชิญท่านรับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

  พักค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ C o s t a  M a g i c a  
 

วันที หกของกำรเดินทำง : พุธที  17 กรกฎำคม 2562  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก,  ประเทศรัสเซีย 

St.Petersburg 
 เรือออกจำกท่ำเวลำ 18.00   

 เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารบนเรือ 
ขอต้อนรับเช้าอันสดใส  ด้วยการเดินเล่นออกก าลังกาย, จ็อกกิ้งบนจ็อกกิ้งแทรค ชั้นดาดฟ้าเรือ สูดอากาศสดชื่นเย็น
สบาย  เพ่ิมพลังให้กับชีวิต หรือ ออกก าลังกายที่ห้องยิม เพ่ือความสดชื่น 

 วันนี้เรือยังคงจอดเทียบท่าที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  ท่านสามารถพักผ่อนอย่างอิสระหรือเลือกซื้อทัวร์เที่ยวบนฝั่งกับ
ทางเรือตามอัธยาศัย 

 ในกรณีที่ต้องการลงจากเรือ  อย่าลืมน า Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและข้ึนเที่ยวบนฝั่ง 
 เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ หรือ ตามอัธยาศัย 
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ขอต้อนรับบ่ายอันสดใส ท่านสามารถพักผ่อนอย่างอิสระตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายที่ทาง
เรือเตรียมไว้ต้อนรับท่าน 

* กรณีท่ำนที ลงจำกเรือเพื อไปท่องเที ยว กรุณำกลับขึ้นเรือก่อนเวลำเรือออกอย่ำงน้อย 1 ชั วโมง * 
 เชิญท่านรับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
18.00 เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เมืองทำลลินน์ (Tallinn), ประเทศเอสโทเนีย  

  พักค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ C o s t a  M a g i c a   
 

Welco
me to 

Tallinn 
 เรือเทียบท่ำตั้งแต่เวลำ 09.00 – 17.00   

 เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารบนเรือ 
ขอต้อนรับเช้าอันสดใส  ด้วยการเดินเล่นออกก าลังกาย, จ็อกกิ้งบนจ็อกกิ้งแทรค ชั้นดาดฟ้าเรือ สูดอากาศสดชื่นเย็น
สบาย  เพ่ิมพลังให้กับชีวิต หรือ ออกก าลังกายที่ห้องยิม เพ่ือความสดชื่น 

09. 00  เรือเทียบท่า ณ เมืองทำลลินน์, ประเทศเอสโทเนีย  เมืองเก่าในยุค
กลางที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี จนได้รับการยกย่องให้เป็นเมือง
มรดกโลก  อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงและเมืองท่าหลักของประเทศ
สาธารณรัฐเอสโทเนีย  เมืองทาลลินน์ ที่ได้ชื่อว่ามีความเก่าแก่ที่สุดใน
ทะเลบอลติค  ประเทศที่เคยถูกปกครองโดยอัศวินติวตอนิค เจ้าชาย แห่ง
โปแลนด์ และท้ายสุดอยู่ในอาณัติของพระเจ้าซาร์แห่งรัสเซียกว่า 51 ปี ก่อนจะได้รับเอกราชเป็นสาธารณรัฐเอสโทเนีย  
เมื่อปี 1991  เมืองทาลลินน์ส่วนใหญ่นิยมการเที่ยวชมด้วยการเลือกเดินเท้า เพราะแต่ละตรอกซอกซอยจะมีอาคารที่
สวยงาม ท าให้การเดินเพลิดเพลินได้อย่างไม่รู้เบื่อ เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือแจ้งผ่าน “Today” เพ่ือรอ
เรียกลงจากเรือ  อย่าลืมน า Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง (หมายเหตุ :  ทางเรือไม่อนุญาตให้
ทางคณะท าทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอง) 

* กรณีท่ำนที ลงจำกเรือเพื อไปท่องเที ยว กรุณำกลับขึ้นเรือก่อนเวลำเรือออกอย่ำงน้อย 1 ชั วโมง * 
 เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ 

ขอต้อนรับบ่ายอันสดใส ท่านสามารถพักผ่อนอย่างอิสระตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายที่ทาง
เรือเตรียมไว้ต้อนรับท่าน 

17.00 เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เมืองสต๊อกโฮล์ม(Stockholm) ประเทศสวีเดน 
 เชิญท่านรับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

  พักค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ C o s t a  M a g i c a   

วันที เจ็ดของกำรเดินทำง : พฤหัสที  18 กรกฎำคม 2562  เมืองทำลลินน์, ประเทศเอสโทเนีย 
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วันที แปดของกำรเดินทำง : ศุกร์ที  19 กรกฎำคม 2562  สต๊อกโฮล์ม 

Welcome to Stockholm 
 เรือเทียบท่ำตั้งแต่เวลำ 09.00 พักค้ำง 1 คืน  

 เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารบนเรือ 
ขอต้อนรับเช้าอันสดใส  ด้วยการเดินเล่นออกก าลังกาย, จ็อกกิ้งบนจ็อกกิ้งแทรค ชั้นดาดฟ้าเรือ สูดอากาศสดชื่นเย็น
สบาย  เพ่ิมพลังให้กับชีวิต หรือ ออกก าลังกายที่ห้องยิม เพ่ือความสดชื่น 

09. 00  เรือเทียบท่า ณ  กรุงสต๊อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน ประเทศที่ประกอบด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยถึง 14 เกาะ เชื่อมด้วย
สะพานถึง 40 สะพาน  ระหว่างทะเลบอลติก และทะเลสาปมารัน    
นับเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก   ท่านจะได้มี โอกาส
เปรียบเทียบสถานที่ของราชการต่าง ๆ   ในเขตเมืองเก่ากับแหล่งธุรกิจ แ ล ะ 
บันเทิงของเมืองใหม่ท่ีผสมผสานกันอย่างน่าสนใจ และ ศึกษายิ่งโดยเฉพาะ
ทางด้านสถาปัตยกรรมและ การวางผังเมือง   ท าให้สต๊อคโฮล์ม ได้ชื่อว่า เ ป็ น
เมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก   

 ขอน าท่านผ่านชมศาลากลาง City Hall  เป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามวิจิตรยิ่ง   เนื่องจากสร้างด้วยอิฐแดงมากกว่า 8 ล้าน
ก้อน  สถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่แจกรางวัลโนเบลในเดือนธันวาคมของทุกปี  ณ ที่นี่ท่ านสามารถชมทัศนียภาพของตัวเมือง
รอบๆ ได้   ผ่านชมเขตเมืองเก่า Old Town ซึ่งเป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงสต๊อคโฮล์ม  ซึ่งยังคงได้เห็นอาคาร
บ้านเรือนสมัยโบราณราวคริสต์ศตวรรษที่13 ซึ่งปัจจุบันยังคงรักษาสภาพอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ท่ีได้อย่างดีเยี่ยม    

 จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์เรือวำซ่ำ  ชมเรือรบขนาดใหญ่ที่สุดล าหนึ่งของโลกในศตวรรษที่ 17  ที่ได้รับการกู้ขึ้นมา
จากใต้ทะเลซึ่งจมอยู่ใต้น้ านานกว่า 300 ปี    และได้รับการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดียิ่ง   ได้เวลาอันสมควรน าท่าน
เดินทางกลับสู่ท่าเรือ  

 เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ 
ขอต้อนรับบ่ายอันสดใส ท่านสามารถพักผ่อนอย่างอิสระตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายที่ทาง
เรือเตรียมไว้ต้อนรับท่าน 

 เชิญท่านรับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

  พักค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ C o s t a  M a g i c a  
 

วันที เก้ำของกำรเดินทำง : เสำร์ที  20 กรกฎำคม 2562  สต๊อกโฮล์ม – กรุงเทพฯ 

 เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารบนเรือ 
09.00 เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย รอเจ้าหน้าที่ประกาศเรียกลงเรือ   
 เมื่อรับสัมภาระของท่านเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
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14.30 ออกเดินทางโดยสายการบินไทย  โดยเที่ยวบินที่ TG961  เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ    

วันที สิบของกำรเดินทำง : อำทิตย์ที  21 กรกฎำคม 2562  กรุงเทพฯ 

05.50  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
หมำยเหตุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี ยนรำยกำรได้ โดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ

ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทาง

ของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 

              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 

สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 

มีหัวหน้ำทัวร์เดินทำงพร้อมคณะ 
อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่ำนละ EUR 70.00 / เดก็อำยุ 14-4 ปี EUR 35.00 

ฟรี เดก็อำยุต  ำกว่ำ 4 ป ี
 

*** จองภำยใน 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 หรือ จนกว่ำโปรโมชั นจะมีกำรเปลี ยนแปลง *** 
 

รำคำห้องพัก 
บนเรือต่อท่ำน

(บำท) 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน วันที  12-21 กรกฎำคม 2562  งดแถมกระเป๋ำ 

Classic Premium 3rd & 4th 

(ผู้ใหญ่) 

เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี 
*** 

พักกับผู้ใหญ่2ท่าน Inside Outside Balcony Inside Outside Balcony 

117,500 124,000 135,000 121,000 129,000 139,000 99,500 85,000 
 

อัตรำนี้รวม 
 ตั๋วเครื่องบินเส้นทาง BKK – STO – BKK by TG ในชั้นประหยัด (หรือตามที่บริษัทก าหนด ขึ้นอยู่กับที่นั่งท่ีว่าง) 
 ค่าห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่  7 คืน  (พักห้องละ 2 ท่าน) / ภาษีท่าเรือ และ ค่าประกัน /อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้น

ห้องอาหารพิเศษ) 
 ค่าประกันภัยการเดินทาง  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 พิเศษ รถรับส่ง สนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน, ทัวร์บนฝั่งทุกเมือง (ตามที่บริษัทก าหนด) 
   ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (Multiple entry) (การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเอกสารของแต่ละบุคคล และเป็น
เอกสิทธิ์ ของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการยื่นเท่านั้น)   

       หัวหน้าทัวร์เดินทางคอยดูแลคณะจากประเทศไทย  

 

http://www.cruisedomain.com/
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อัตรำนี้ไม่รวม 
1. ค่าทัวร์บนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
2. ค่ำทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่ำนละ EUR 70.00  /  เด็กอำยุ 14-4 ปี EUR 35.00 /  เด็กอำยุต ำกว่ำ 4 ปี ฟรี 

เงื อนไขกำรข ำระเงิน 
1. กรุณำช ำระค่ำทัวร์ยอดมัดจ ำ ท่ำนละ 15,000 บำท หลังจำกได้รับคอนเฟิร์มห้องพัก  พร้อมส่งส าเนาหน้า
หนังสือเดินทาง (ท่ีไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเร่ิมเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  
และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 
2. ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 80 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือช าระก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 85 วันท าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินท่ีระบุ   
มิฉะนั้นจะถือว่าการส ารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 
เงื อนไขกำรยกเลิก 

 
 
 
 
 

 
หมำยเหตุ  

1. เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป   
2. เด็กอายุระหว่าง 02 – 12 ปี รับส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินท่านละ 3,000 บาท  
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จ านวนห้องพักเรือที่ยังว่างอยู่ 
4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีจ านวนผู้เดินทางน้อยกว่า 16 ท่าน 

เพื อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื อนไขดังกล่ำว 

เงื อนไขและควำมรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์  สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวใน
ต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การ
จลาจล เปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การ
เจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของ
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืน

ยกเลิกมากกว่า 76 วันท าการ ก่อนการเดินทาง ท่านละ 15,000.- บาท 
ยกเลิกภายใน 75 - 61 วันท าการ ก่อนการเดินทาง ช าระ 30% ของราคาเต็ม  
ยกเลิกภายใน 60 - 29 วันท าการ ก่อนการเดินทาง ช าระ 50% ของราคาเต็ม 
ยกเลิกภายใน 28 – 15 วันท าการ ก่อนการเดินทาง ช าระ 75% ของราคาเต็ม 

ยกเลิกภายใน 14 วันท าการ ก่อนการเดินทาง ช าระ 100% เต็ม 
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