
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- Night Scandinavia, Russia & Baltic from Copenhagen  

COPENHAGEN - BERLIN (Warnemünde) -TALLINN - ST.PETERSBURG - HELSINKI  

– STOCKHOLM (Nynashamn) - COPENHAGEN 

 

 

 

 

 

 

2 - 11 ตลุาคม 2020 

NORWEGIAN ESCAPE 



 

 
Port Address:  Containervej 9  P.O.Box 900  Copenhagen K DK-2100  Denmark 
Port Name: Copenhagen Ocean Quay Cruise Terminal 

 

14.00 น. เช็คอนิขึน้เรอื Norwegian Escape  (ควรมาถงึทา่เรอืกอ่นอยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง) 
(จากสนามบนิ ทา่อากาศยานโคเปนเฮเกนเดนิทางมาที ่ 
ทา่เรอืโคเปนเฮเกนโอเชยีน Quay ประเทศเดนมารก์ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
30 นาท ีระยะทาง 15.2 ก.ม.) ทา่นจะไดรั้บ Cruise Card ประจ าตัวของท่านและท า
การผกูบัตรเครดติเพือ่ใชจ้า่ยบนเรอืส าราญ 

บา่ย/เย็น รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืส าราญจัดเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี ้

 

*  หอ้งอาหาร Buffet  หอ้ง Garden Cafe ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร  
Main Dining Room 

หอ้ง  The Manhattan Room ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 7 ของเรอื
ส าราญ 
หอ้ง Savour Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 
หอ้ง Taste Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 

 
กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ ตัง้อยู่บนคาบสมทุรจัตแลนด ์(Jutland) ทาง
ตอนเหนอืของทวปียโุรประหวา่งทะเลเหนือกับทะเลบอสตกิ มพีืน้ที ่42,916 ตาราง
กโิลเมตร โดยมเีขตพืน่ทีป่กครอง 2 แหง่ ไดแ้ก ่เกาะกรนีแลนดแ์ละหมูเ่กาะแฟโร 
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีแ่นะน า 

- พระราชวงัฤดหูนาว (Amalienborg Palace) 
- พระราชวงัโรเซนเบริก์ (Rosenborg Palace) 
- จัตรัุสซติีฮ้อลล ์(City Hall Square) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17.00 น.   ลอ่งออกจากทา่เรอืโคเปนเฮเกนโอเชยีน Quay ประเทศเดนมารก์ 

หลังจากทุกท่าน ซอ้มการระบบรักษา ความปลอดภัยของท่าเรอืตามกฏของการ

ล่องเรอืสากลแลว้ สามารถรับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารหลัก หรือ เลอืก

รับประทานอาหาร บุฟเฟ่ ที่หอ้งอาหาร บุฟเฟ่นานาชาตขิองเรือได ้ตามอัธยาศัย 

หลังจากนัน้ พักผอ่นตามอัธยาศัย (หลังจากเรอืลอ่งออกสูน่่านน ้าสากลแลว้ รา้นคา้

ปลอดภาษีจะเปิดใหบ้รกิารรวมทัง้ในสว่นของคาสโินอกีดว้ย) 

วันที ่1 ตอ้นรับสูเ่มอืง โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ 

 



 

เชา้ รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืส าราญจัดเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี ้

 

*  หอ้งอาหาร Buffet  หอ้ง Garden Cafe ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร  
Main Dining Room 

หอ้ง  The Manhattan Room ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 7 ของเรอื
ส าราญ 
หอ้ง Savour Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 
หอ้ง Taste Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 

07.30 น.  เรอืจอดเทยีบท่าทีท่า่เรอืเมอืงเบอรล์นิ (warnemünde) ประเทศเยอรมนัเป็น

เมอืงหลวงของประเทศเยอรมัน และยังเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศเยอรมันอกี

ดว้ย ชือ่ของประเทศเยอรมันเรยีกได ้2 ภาษาไดแ้ก่ภาษาอังกฤษ(Germany) และ

ภาษาเยอรมัน (Deutschland) ทีส่ าคัญกรุงเบอรล์นิยังเป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสาน

ระหวา่งสถาปัตยกรรมใหม่และสถาปัตยกรรมแบบคลาสสกิดัง้เดมิไว ้อกีดว้ย อาท ิ

สิง่ทีเ่ป็นจดุเดน่ของเมอืงนี้คอืก าแพงเบอรล์นิ ซึง่เป็นซากก าแพงเล็กๆทีม่คีวามยาว

ประมาณ 1.4 กโิลเมตร ก าแพงนี้เก็บรักษาไวเ้พือ่เป็นสิง่เดอืนใจของชาวเยอรมันที่

ครัง้นงึในชว่งหลังสงครามโลกครัง้ที ่2 เยอรมันเคยแบง่แยกดนิแดนเป็น 2 สว่นคอื

เป็นประเทศเยอรมันตะวันตกและประเทศเยอรมันตะวันออกก่อนจะกลับมารวม

ประเทศอกีครัง้ในวนัที ่3 ตลุาคม พ.ศ. 2533 

ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและ

สถานทีนั่ดพบบนเรอื 

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีแ่นะน า 

 -ประตเูมอืงบรันเดนบรูก์ (Brandenburg Gate) 

 -ก าแพงเบอรล์นิ (Berlin Wall) 

 -มหาวหิารเบอรล์นิ (Berlin Cathedral Church) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.00 น.   ลอ่งออกจากทา่เรอืเมอืงเบอรล์นิ (warnemünde) ประเทศเยอรมนั 

 

วันที ่2 ตอ้นรับสู ่เมอืงเบอรล์นิ (warnemünde) ประเทศเยอรมนั 

เบอร์ลนิ (Warnemünde) ประเทศเยอรมน ี

เบอร์ลิน (Warnemünde) ประเทศเยอรมนี 

เบอร์ลนิ (Warnemünde) ประเทศเยอรมน ี

เบอร์ลิน (Warnemünde) ประเทศเยอรมนี 

เบอร์ลิน (Warnemünde) ประเทศเยอรมนี 

 



 

เชา้ รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืส าราญจัดเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี ้

 

*  หอ้งอาหาร Buffet  หอ้ง Garden Cafe ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร  
Main Dining Room 

หอ้ง  The Manhattan Room ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 7 ของเรอื
ส าราญ 
หอ้ง Savour Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 
หอ้ง Taste Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ทกุทา่นสามารถไดรั้บความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที่
จัดขึน้ตัง้แตเ่ชา้จรดค า่ โดยสามารถดไูดจ้าก นติยสาร Freestyle Daily ทีท่า่นจะ
ไดรั้บในแตล่ะวนัทีห่อ้งพักของทา่น ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกก าลังกายตอนเชา้, 
อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารบฟุเฟต,์ คาสโินทีจั่ดเครือ่งเลน่ไวพ้รอ้มส าหรับผูท้ีต่อ้งการ
เสีย่งโชค, หรอืทา่นทีต่อ้งการพักผอ่นสามารถใชเ้วลาบรเิวณสระน ้ากลางแจง้ขนาด
ใหญ ่แชส่ระจากชุชี,่ ส าหรับครอบครัวหรอืเด็กๆ ทีช่อบกจิกรรมน่าตืน่เตน้สามารถ 
เลน่เครือ่งเลน่ไดต้ามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่3  ลอ่งน่านน ้าสากล 

 

The Manhattan Room Savour Restaurant   Taste Restaurant   



เชา้ รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืส าราญจัดเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี ้
 

*  หอ้งอาหาร Buffet  หอ้ง Garden Cafe ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร Main 
Dining Room 

หอ้ง  The Manhattan Room ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 7 ของเรอื
ส าราญ 
หอ้ง Savour Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 
หอ้ง Taste Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 

 

09.00 น.  เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เมอืงทาลลนิน ์ประเทศเอสโตเนยี (Estonia)  เป็นเมอืงทีม่ี

ขนาดใหญท่ีส่ดุในประเทศเอสโตเนยี ตัง้อยูท่างชายฝ่ังทะเลบอลตกิทางเหนอืของ

ประเทศ ยังเป็นเมอืงหลวงทีม่ปีระวตัศิาสตรย์าวนานและน่าสนใจมากเป็นเมอืงมรดก 

ดว้ยทีต่ัง้นัน้คาบเกีย่วกับประเทศมหาอ านาจทัง้ส ิน้ ในอดตีเอสโตเนยีจงึถกู

ครอบครองโดยหลายกลุม่ชาตมิหาอ านาจ ทัง้สหภาพโซเวยีตและนาซเียอรมน ีแต่

หลังจากการลม่สลายของสหภาพโซเวยีต เอสโตเนยีก็ไดรั้บการเป็นประเทศเอกราช 

และไดเ้ขา้รว่มกับองคก์ารสนธสิญัญาป้องกันแอตแลนตกิเหนอืและสหภาพยโุรป 

 ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและ

สถานทีนั่ดพบบนเรอื 

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีแ่นะน า 
- ปราสาทรัคแวร ์(Rakvere Castle) 

- ปราสาทนารว์า (Narva Castle) 

  

 

 

 

 

 

สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 
ชัว่โมง  ทา่นใดทีไ่มล่งจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้ห ้
ตลอดทัง้วนัโดยสามารถดไูดจ้าก นติยาสาร Freestyle Daily ทีท่า่นจะไดรั้บในแต่
ละวนัทีห่อ้งพักของทา่น 

 

16.30 น.  เรอืลอ่งออกจากทา่เมอืงทาลลนิน ์ประเทศเอสโตเนยี (Estonia)  
 
 
 

 

วันที ่4 เมอืงทาลลนิน ์ประเทศเอสโตเนยี 

 



เชา้/เทีย่ง/เย็น รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืส าราญจัดเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี ้
 

*  หอ้งอาหาร Buffet  หอ้ง Garden Cafe ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร Main 
Dining Room 

หอ้ง  The Manhattan Room ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 7 ของเรอื
ส าราญ 
หอ้ง Savour Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 
หอ้ง Taste Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 

07.00 น.  เรอืจอดเทยีบทา่ทีเ่มอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ประเทศรสัเซยี 

 เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ประเทศรัสเซยี เป็นเมอืงทา่ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนอื

ของสหพันธรัฐรัสเซยี ซึง่ตัง้อยูป่ากแมน่ ้าเนวา รมิอา่วฟินแลนดใ์นทะเลบอลตกิและ

สามารถตดิตอ่กับทางยโุรปและประเทศอืน่ๆไดง้า่ย โดยพระเจา้ชารปี์เตอรม์หาราช

เป็นผูส้รา้งเมอืงแหง่นี้ เมือ่ พ.ศ. 2246 เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับสองของรัสเชยี

รองจากกรงุมอสโก และชือ่เดมิของเซนตปี์เตอรส์เบริก์ คอื เปโตรกราด 

(Petrograd) หากมโีอกาสเดนิทางทอ่งเทีย่วไปเมอืงนี ้ชว่งเวลาทีผู่ค้นกลา่วถงึมาก

คอืชว่งเดอืนมถินุายน-กลางเดอืนกรกฎาคม ของทกุปี เพราะจะไดไ้มพ่ลาดกบัการดู

พระอาทติยข์ ึน้ตอนเทีย่งคนื(White Night) 

ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและ

สถานทีนั่ดพบบนเรอื 

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีแ่นะน า 
-Church of the Savior on Spilled Blood หรอืทีรู่จั้กกันในชือ่ โบสถแ์หง่หยดเลอืด 
- Hermitage Museum พพิธิภัณฑเ์ฮอรม์ทิาจ 
- Peterhof Palace พระราชวงัฤดรูอ้น 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 
ชัว่โมง  ทา่นใดทีไ่มล่งจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้ห ้
ตลอดทัง้วนัโดยสามารถดไูดจ้าก นติยาสาร Freestyle Daily ทีท่า่นจะไดรั้บในแต่
ละวนัทีห่อ้งพักของทา่น 
 

วันที ่5 เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ประเทศรัสเซยี 

 



 
เชา้/เทีย่ง/เย็น  รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืส าราญจัดเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี ้

 

*  หอ้งอาหาร Buffet  หอ้ง Garden Cafe ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร  
Main Dining Room 

หอ้ง  The Manhattan Room ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 7 ของเรอื
ส าราญ 
หอ้ง Savour Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 
หอ้ง Taste Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ทกุทา่นสามารถไดรั้บความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที่
จัดขึน้ตัง้แตเ่ชา้จรดค า่ โดยสามารถดไูดจ้าก นติยสาร Freestyle Daily ทีท่า่นจะ
ไดรั้บในแตล่ะวนัทีห่อ้งพักของทา่น ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกก าลังกายตอนเชา้, 
อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารบฟุเฟต,์ คาสโินทีจั่ดเครือ่งเลน่ไวพ้รอ้มส าหรับผูท้ีต่อ้งการ
เสีย่งโชค, หรอืทา่นทีต่อ้งการพักผอ่นสามารถใชเ้วลาบรเิวณสระน ้ากลางแจง้ขนาด
ใหญ ่แชส่ระจากชุชี,่ ส าหรับครอบครัวหรอืเด็กๆ ทีช่อบกจิกรรมน่าตืน่เตน้สามารถ 
เลน่เครือ่งเลน่ไดต้ามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.00 น. เรอืลอ่งออกจากเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ประเทศรสัเซยี 
 

วันที ่6 เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ประเทศรัสเซยี 

 

The Manhattan Room Savour Restaurant   Taste Restaurant   



 
 
เชา้ รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืส าราญจัดเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 
 

*  หอ้งอาหาร Buffet  หอ้ง Garden Cafe ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร  
Main Dining Room 

หอ้ง  The Manhattan Room ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 7 ของเรอื
ส าราญ 
หอ้ง Savour Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 
หอ้ง Taste Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 

 
07.00 น.  เรอืจอดทีท่า่เรอืเมอืงเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์ 
 เมอืงเฮลซงิกเิป็นเมอืงหลวงที่ใหญ่ที่สดุของประเทศฟินแลนด ์ตัง้อยู่ทางตอนใต ้

ของประเทศรมิชายฝ่ังอา่วฟินแลนด ์ชือ่เรยีกประเทศฟินแลนดใ์นภาษาฟินแลนดนั์น้
จะเรยีกวา่ “ซัวม”ิ (Suomi) และในสว่นของชือ่เมอืง ชือ่เดมิของเมอืงเฮลซงิก ิคอื 
เฮลซงิฟอรส์  

 
ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและ
สถานทีนั่ดพบบนเรอื 
 
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีแ่นะน า 
- Havis Amanda น ้าพธุดิาแหง่ทะเลบอลตกิ 
- Uspenski Cathedral  มหาวหิารอสุเปนสกี ้
- Sibelius Monument อนุสาวรยีซ์เิบลอิสุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 
ชัว่โมง  ทา่นใดทีไ่มล่งจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้ห ้
ตลอดทัง้วนัโดยสามารถดไูดจ้าก นติยาสาร Freestyle Daily ทีท่า่นจะไดรั้บในแต่
ละวนัทีห่อ้งพักของทา่น 
 

16.00 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืเมอืงเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์ 
 

วันที ่7 เมอืงเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์

 



 
เชา้ รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืส าราญจัดเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 
 

*  หอ้งอาหาร Buffet  หอ้ง Garden Cafe ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร  
Main Dining Room 

หอ้ง  The Manhattan Room ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 7 ของเรอื
ส าราญ 
หอ้ง Savour Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 
หอ้ง Taste Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 

 
07.00 น.  เรอืจอดทีท่่าเรอืเมอืงสตอกโฮลม์ ประเทศสวเีดน เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่

ทีส่ดุของประเทศสวเีดน ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังทะเลทศิตะวันออกของประเทศสวเีดน มี
ประชากรในเขตเทศบาลสตอกโฮลม์ 774,000 คน ถา้นับเขตที่อยู่อาศัยโดยรอบ
ทัง้หมดจะมปีระชากรประมาณ 1.7 ลา้นคนและยังเป็นนครหลวงอันงดงามทีส่ดุใน
สแกนดเินเวยี จนไดรั้บขนานนามวา่ ความงามบนผวิน ้า (Beauty on Water) หรอื
ราชนิแีหง่ทะเลบอลตกิ 

 
ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและ
สถานทีนั่ดพบบนเรอื 
 
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีแ่นะน า 
- Gamla Stan  ยา่นเมอืงเกา่ เป็นอกีหนึง่แลนมารก์ของสต็อกโฮลม์ เป็นสถานทีต่ัง้
ของพระราชวงัหลวง (Royal Palace) 
- Stockholm City Hall  ศาลาวา่การเมอืงสต็อกโฮลม์ หรอื พพิธิภัณฑเ์มอืงสต็อก
โฮลม์ มกีารตกแตง่ราวกับพระราชวงั โดยใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 ปี  
- Skansen พพิธิภัณฑก์ลางแจง้แหง่แรกของโลก เป็นพพิธิภัณฑท์ีแ่สดงใหเ้ห็นถงึ
วถิชีวีติ และความเป็นอยูข่องคนสวเีดนในยคุกอ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 
ชัว่โมง  ทา่นใดทีไ่มล่งจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้ห ้
ตลอดทัง้วนัโดยสามารถดไูดจ้าก นติยาสาร Freestyle Daily ทีท่า่นจะไดรั้บในแต่
ละวนัทีห่อ้งพักของทา่น 
 

19.00 น. เรอืลอ่งออกจากเมอืงสตอกโฮลม์ ประเทศสวเีดน 

วันที ่8 เมอืงสตอกโฮลม์ ประเทศสวเีดน 

 



 

 
เชา้ รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืส าราญจัดเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 
 

*  หอ้งอาหาร Buffet  หอ้ง Garden Cafe ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร Main 
Dining Room 

หอ้ง  The Manhattan Room ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 7 ของเรอื
ส าราญ 
หอ้ง Savour Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 
หอ้ง Taste Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ทกุทา่นสามารถไดรั้บความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที่
จัดขึน้ตัง้แตเ่ชา้จรดค า่ โดยสามารถดไูดจ้าก นติยสาร Freestyle Daily ทีท่า่นจะ
ไดรั้บในแตล่ะวนัทีห่อ้งพักของทา่น ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกก าลังกายตอนเชา้, 
อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารบฟุเฟต,์ คาสโินทีจั่ดเครือ่งเลน่ไวพ้รอ้มส าหรับผูท้ีต่อ้งการ
เสีย่งโชค, หรอืทา่นทีต่อ้งการพักผอ่นสามารถใชเ้วลาบรเิวณสระน ้ากลางแจง้ขนาด
ใหญ ่แชส่ระจากชุชี,่ ส าหรับครอบครัวหรอืเด็กๆ ทีช่อบกจิกรรมน่าตืน่เตน้สามารถ 
เลน่เครือ่งเลน่ไดต้ามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Manhattan Room Saur Restaurant   Taste Restaurant   

วันที ่9  ลอ่งน่านน ้าสากล 

 



ค า่ *เรอืจะมแีท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรอืใหท้่านในหอ้งพักของท่าน ใหท้่านน ากระ
เป่าเดนิทางของทา่นวางไวห้นา้หอ้งเพือ่ใหพ้นักงานน าลงไปทีท่่าเรอืในวันรุ่งขึน้ (ส ิง่ของที่
ทา่นจ าเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งวนัใหท้า่นแยกใสใ่นกระเป๋าถอื) 
*ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไมจ่ าเป็นตอ้งวางไวท้ีห่นา้

หอ้งพัก* 
*เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพักของทา่นเพือ่ใหท้า่นรับหนังสอืเดนิทางคนื* 

 
 
 
 
เชา้ รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีท่างเรอืส าราญจัดเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 
 

*  หอ้งอาหาร Buffet  หอ้ง Garden Cafe ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร Main 
Dining Room 

หอ้ง  The Manhattan Room ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 7 ของเรอื
ส าราญ 
หอ้ง Savour Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 
หอ้ง Taste Restaurant  ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 6 ของเรอืส าราญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

07.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่เรอืโคเปนเฮเกนโอเชยีน Quay ประเทศเดนมารก์ 

หลังจากทกุ ทา่นลงจากเรอืจะผา่น พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทาง  

ของทา่นดา้นลา่งหลังจากนัน้ เดนิทางกลับโดยสวสัดภิาพ 

 

**กรณุาตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื** 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

วันที ่10  กลบัเขา้สูเ่มอืง โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ 

The Manhattan Room Savour Restaurant   Taste Restaurant   



ราคาหอ้งพกัแบบพกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง: 

9-Night Scandinavia, Russia & Baltic from Copenhagen  

 

COPENHAGEN - BERLIN (Warnemünde) -TALLINN - ST.PETERSBURG - HELSINKI  

– STOCKHOLM (Nynashamn) - COPENHAGEN 
 

2 -11 ตลุาคม 2020 

 

TYPE ROOM ราคาทา่นที ่1-2 /ราคาตอ่ทา่น ราคาทา่นที ่3-4 /ราคาตอ่ทา่น 

Inside Stateroom 48,900.- กรณุาสอบถาม 

Oceanview Stateroom 57,900.- กรณุาสอบถาม 

Balcony Stateroom 65,900.- กรณุาสอบถาม 

***หมายเหต ุอตัรานีไ้มร่วมคา่ทปิพนกังานบนเรอื $135/ทา่น*** 

**ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดตรวจสอบราคากบัเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง** 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanview Stateroom 

Balcony Stateroom 

Inside Stateroom 



เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเต็มจ านวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 

2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและช าระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่

กรณีใดๆก็ตาม 

3. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการ

จองและจ านวนหอ้งวา่งบนเรอื 

หมายเหต ุ                                                                              

1. ส าหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ส าหรับเด็กอายตุ า่กวา่ 6 เดอืน ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

3. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วนัเดนิทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 

วัน นับจากวนัเดนิทางกลบั 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณทีีก่อง

ตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของ

แตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจาก

เหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การ

ลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสม

ตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้

ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

8. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้

ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. หอ้งพักบนเรอืส าราญ 10 วัน 9  คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดท้ าการช าระเงนิ) 
2. อาหารบนเรอืส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบันเทงิบนเรอื
ส าราญ 
3. คา่ภาษีทา่เรอื 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 
2. คา่ทปิพนักงานบนเรอื 15 USD/คน/คนื 
3. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส าราญ / คา่ WIFI 
4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่เชงเกน้ (Schengen Visa) ยืน่ประเทศเดนมารก์ 
5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 
6. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ (หากตอ้งการซือ้ตัว๋เครือ่งบนิ กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีเ่พือ่เสนอ
ราคาอกีครัง้) 
7. คา่รถรับสง่จาก สนามบนิ - ทา่เรอื - สนามบนิ (หากตอ้งการซือ้รถรับสง่ กรณุา
สอบถามเจา้หนา้ทีเ่พือ่เสนอราคาอกีครัง้) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
9. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 
 
การช าระเงนิ  
 

 ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่บรกิารหอ้งพักบนเรอืเต็มจ านวนตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่
ทา่น ภายใน 3 วัน หลงัจากท าการจอง 
 

 
การยกเลกิ 
 

 หากมีการยกเลกิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงิน และไม่สามารถ
เปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทางไดใ้นทกุกรณี 

 
 

 

 

 



เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแพ็คเกจลอ่งเรอืส าราญ เป็นการเดนิทางเอง ไมม่หีวัหนา้ทัวร ์และ

รถรับสง่น าเทีย่ว 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรณุาตดิตอ่

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีารคอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรณุาช าระเต็มจ านวนเนือ่งจาก ราคาโปรโมชัน่มหีอ้งพกัในจ านวนจ ากดั 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารช าระเงนิ 

4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั 

บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

4.2 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิห ้

เดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

ไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ส าคญั!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้

ประเทศทอ่งเทีย่วโดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง 

ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้

เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหวัหนา้ทัวรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วาม

ชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ 

4.3 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ

หนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาโดยไมจ่ าเป็นตอ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 


