
                                                                                                                                    
                                                หน้า 1  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สดุยอดของการล่องเรือส าราญ สู่ สแกนดิเนเวีย–รสัเซีย  
เดนมารก์ – นอรเ์วย ์– เยอรมนี – เอสโทเนีย – รสัเซีย – ฟินแลนด ์– สวีเดน  

เรือส าราญรีเก้ิล ปริน๊เซส 
   ระหว่างวนัที ่20 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2561 

เที่ยวสแกนดิเนเวีย พร้อมหัวหน้าทัวร์ 
 เยอืนโคเปนเฮเกน ชมพระราชวงัโรเซนเบอร์ก  
 ชมสวนหินสลกั Vigeland Sculpture Park  

 เท่ียวโรสตอ็ก– ชิมเบียร์สด 
 ชมความงดงามของเมืองทาลลินน์ เอสโทเนีย 
 ชมเมืองเฮลซิงกิ – โบสถ ์Temppeliaukio   

 ชมซิต้ีฮอล  ศิลปะอนังดงามของสต๊อคโฮม 
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วนัแรกของการเดินทาง 
20 พ.ค. 61 (อาทิตย)์ กรงุเทพฯ  

 

22.00 น.   พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคาน์เตอรส์ายการบนิไทยอนิเตอรเ์นชัน่แนลประต ู4 แถว  
G - H พบกบัเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ทีม่าคอยตอ้นรบั 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง 
21 พ.ค. 61 (จนัทร)์ กรงุเทพฯ – โคเปนเฮเกน - เชค็อินเรือ  

 

01.20 น.         เหนิฟ้าสูเ่มอืงโคเปนเฮเกน โดยสายการบนิไทยอนิเตอรเ์นชัน่แนล เทีย่วบนิที ่TG950  
(0120 - 0740) อาหารและเครือ่งดื่มบรกิารบนเครือ่ง (บนิประมาณ 11.20 ชม.) ใชเ้ครือ่งโบอิง้ 777-300 

07.40 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาต ิโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์  

  หลงัผา่นพิธีการตรวจลงตรา    หนงัสือเดินทางและศุลกากร    เรียบร้อยแลว้ 

“Welcome to Copenhagen, Denmark” 
  ขอตอ้นรบัทา่นสูเ่มอืงโคเปนเฮเกน  

วนันี้เรามคีวามยนิดขีอน าท่านชมพระราชวงัโรเซนบอรก์ (Rosenborg Castle) พระราชวงัฤดูรอ้นของ
กษัตริย์คริสเตียนที่ 4 ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1606 ปจัจุบันเป็นพระราชวังที่งดงามดัง่ในเทพนิยาย เป็น
พพิธิภณัฑ์ทีแ่สดงมงกุฏพระมหากษตัรยิ์ และเป็นพระทีน่ัง่ทีใ่ชใ้นพระราชพธิรีาชาภเิษก อกีทัง้ยงัแสดงงาน
ศลิปะทีม่คีา่อกีมากมาย 

 เชิญท่านรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
  บ่าย ขอน าทา่นเดนิทางสูท่่าเรือ Nyhavn ถิน่เกดิของฮนัส ์ครสิเตยีน แอนเดอสนั ชมบา้นเรอืน รา้นคา้ ภตัตาคาร 

ทีย่งัคงอนุรกัษ์สสีนัสดใสของบา้นเรอืนในยคุ ค.ศ. 17-18  
น าทา่นออกเดนิทางสูท่่าเรือ Orient Kaj เพือ่เชค็อนิขึน้เรอื  ล าใหม่  
ถงึทา่เรอื   Orient Kaj      ขอเรียนทุกท่านเตรียมความพร้อมส าหรบัการลงทะเบียน Cruise Check – In 
โปรดเตรียมเอกสารดงัน้ี :-  1. Passport   2. E-Ticket Boarding Pass 3. บตัรเครดติ   
4. Public Health Questionnaire (ทีเ่ซน็ตช์ือ่เรยีบรอ้ย)  
จากนัน้ผา่นขัน้ตอนการตรวจ X-RAY กอ่นขึน้เรอื หลงัจากขึน้สูเ่รอืและจดัเกบ็สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  
ขอเชิญท่านน าเสื้อชูชีพที่อยู่ในห้องพักของท่านออกมาร่วมฟงัการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ 
(Emergency Drill)  

  เชิญท่านรบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของเรือและสนุกสนานกบัวนัเวลาท่ีสดุแสนอิสระกบั
คณะมวลมิตรท่ีอบอุ่น ซ่ึงจะเร่ิมต้น ณ ราตรีน้ีบนเรือส าราญ  

18.00 น. เรอืออกจากทา่มุง่หน้าสูอ่อสโล ประเทศนอรเ์วย์ เชญิทกุทา่นรว่มนบัถอยหลงัฉลองการออกเดนิทาง 

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Regal Princess 
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ในแต่ละวนัทา่นสามารถศกึษากจิกรรมต่าง ๆ ไดจ้ากจดหมายขา่วรายวนั “Princess Patter” ทีท่าง  เรอืจะสง่
มาใหท้า่นไดอ้า่นล่วงหน้าทกุคนื โดยจะน าสง่ไวท้ีห่อ้งนอนของทา่น ซึง่รายละเอยีดทกุอยา่งจะแนะน าไวใ้น
จดหมายขา่วรายวนั เชน่ ค ่านี้ควรแต่งตวัอยา่งไร กจิกรรมตัง้แต่เชา้จรดเยน็ รายการการบนัเทงิต่าง ๆ เป็นตน้  

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง 
22 พ.ค. 61 (องัคาร) ออสโล, นอรเ์วย ์      

  
 เรอืเทยีบทา่ตัง้แต่เวลา 10.00 น. – 23.00 น. 

     เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
10.00 น. เรอืเทยีบทา่เมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์

“Welcome to Oslo, Norway” 
เชา้ ขอต้อนรบัท่านสู่เมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ผ่านชมศาลาที่ท าการเทศบาลซึ่งงามสง่า 

จากนัน้น าทา่นชมสญัลกัษณ์ของกรงุออสโลนัน่คอื Vigeland Sculpture Park สวนหนิสลกัทีท่่านจะตอ้งทึง่
กบัผลงานแท่งหนิสูงจากภูเขาที่แกะสลกัจนกลายเป็นอนุสาวรยี์ ขนาดใหญ่และประติมากรรมอกีมากมาย
หลากหลาย ทีแ่สดงถงึความเป็นอจัฉรยิะทีเ่ขา้ใจวฏัจกัรของชวีติตัง้แต่เกดิ วยัเด็กทีไ่รเ้ดยีงสา วนัรุ่นทา้ทาย 
จนถงึวยัทีร่บัผดิชอบคอืวยัเริม่มคีรอบครวั จนกระทัง่ถงึตอนตายนับว่ามคีุณค่าแก่การชมอย่างยิง่ จากนัน้พา
ทา่นขึน้สูเ่นินเขาสงูเพือ่เยอืนจุดยอดสดุของ “โฮลเมนโคลเลน” (Holmenkollen) สถานแขง่ขนักระโดดสกทีี่
สูงที่สุดในโลก และมกีารจดัการแข่งขนัประจ าทุกปีในช่วงฤดูหนาว พอฤดูรอ้นกจ็ดัเป็นสถานทีแ่สดงดนตรี
คลาสสคิหรอืออเครสตรา้ ซึง่นบัเป็นสถานทีท่ีเ่ชดิหน้าชตูาของนอรเ์วยเ์ป็นอยา่งยิง่ 

     เชิญรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
14.00 น. น าทา่นกลบัสูท่า่เรอื  

เชิญท่านรบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารบนเรือ 
   ค ่านี้เชญิทา่นเพลดิเพลนิกบัการแสดงโชวอ์นังดงามตระการตา 
23.00 น. เรอืออกจากทา่มุง่หน้าสูเ่มอืงวอนามนุน์ ประเทศเยอรมนันี 
    

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Regal Princess 
 
 
 
    

 
 
 

 
 
 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง 
23 พ.ค. 61 (พธุ) ล่องทะเล 

   
   เชิญท่านรบัประทานอาหารเช้า และอาหารหารกลางวนัอนัหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรือ 

วนันี้ ขอเชญิทา่นพกัผ่อนอย่างอสิระเลอืกสนุกสนานกบักจิกรรมบนัเทงิหลากหลายบนเรอื หรอืใช ้FACILITY 
ต่าง ๆ ทีม่อียูม่ากมาย อาทเิชน่ :- 
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  หอ้งอาหารใหญ่  3 หอ้ง, หอ้งบุฟเฟตน์านาชาต ิ( บรกิาร 24 ชัว่โมง ) 

  หอ้งอาหารอติาเลีย่น, หอ้งอาหารสเตก็เฮา้ส ์

  ดสิโกเ้ธคลอยฟ้า  “ Sky Walkers ” 

  หอ้งฟงัเพลง    และหอ้งเลาจน์     บารเ์ครือ่งดื่ม  และบารไ์อศครมี 

  หอ้งโชว ์และการแสดงทีพ่ร ัง่พรอ้มดว้ยระบบแสงสเีสยีง      โรงภาพยนตร ์ 

   หอ้งคาสโิน ( สไตล ์ลาสเวกสั ) 

  สระว่ายน ้า   และ  สระน ้าวน   

  หอ้งยมิ หอ้งเซาวน่า หอ้งนวด และอบไอน ้า 

    คอรต์เทนนิส  บาสเกต็บอล และวอลเล่ยบ์อล 

  สนามกอลฟ์คอมพวิเตอร ์9 หลุม 

  หอ้งเกมส ์และเครือ่งเล่น SIMULATOR สโมสรส าหรบัเดก็ และวยัรุน่ 

 AOL. อนิเตอรเ์น็ท คาเฟ ่

 หอ้งแพทย ์      หอ้งท าพธิแีต่งงาน         หอ้งสมดุ         หอ้งแสดงภาพเขยีนศลิปะ 

    รา้นขายของทีร่ะลกึ  และสรรพสนิคา้           รา้นคา้ปลอดภาษ ี

 ระบบซกัรดีแบบบรกิารตนเอง 
 

 ค า่น้ี  กัปตันเรือขอเล้ียงต้อนรบัท่านผู้มีเกียรติ (WELCOME DINNER) ท่านจะเพลิดเพลินกับ 
บรรยากาศของดนตรีและการประดบัประดาท่ีงดงามน่าต่ืนใจ พร้อมด้วยเมนูอาหารท่ีจดัเตรียมไว้เป็น
พิเศษ รวมทัง้ความส าราญอนัหลากหลายท่ีได้จดัเตรียมไว้ให้ท่านอย่างเพียบพร้อม   

 

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Regal Princess 
   
          
 
 
 
 
 
 
วนัท่ีห้าของการเดินทาง 
24 พ.ค. 61 (พฤหสับดี) วอนามุนน์, เยอรมนันี – รอสตอ็ก 

   
 เรอืเทยีบทา่ตัง้แต่เวลา 07.00 น. – 21.00 น. 

    เชิญท่านรบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
07.00 น. เรอืเทยีบทา่วอนามุนน์, เยอรมนันี 

“Welcome to Rostock Old Town & Beer Tasting” 
  ขอตอ้นรบัทา่นสูเ่มอืงรอสตอ็ก เดนิดื่มด ่าไปกบับรรยากาศอาคารบา้นเรอืนในยุคสมยักลาง น าท่านล่องแม่น ้า

วานาว แม่น ้าสายส าคัญของเบอลินสู่ท่าเทียบเรือยอร์ช จากนัน้น าท่านเดินทางโดยรถโค๊ชผ่านชมย่าน
มหาวทิยาลยัรอสต๊อก จากนัน้น าท่านเยีย่มชมโบสถ์เซ็นต์แมร์รทีีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดภายในตกแต่งอย่างงดงามด้วย
กระจกสสีเตนกลาส สรา้งไวต้ัง้แต่ปี 1292 และโบสถน์าฬกิาทางดาราศาสตรท์ีส่รา้งตัง้แต่ปี 1472 ซึง่เป็น 
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  นาฬิกาดาราศาสตร์เพยีงหนึ่งเดียวที่ยงัคงใช้งานได้อยู่และยงัเป็นต้นแบบของ
เครื่องจกัรกลอกีด้วย ก่อนอ าลาเมืองรอสต๊อกน ำท่ำนเย่ียมชมโรงเบียร์โทร
เซนเบอรก์ ชิมเบียรส์ดแกล้มกบัขนมเพรท็เซลแสนอร่อย  

12.30 น.  น าทา่นเดนิทางกลบัสูท่า่เรอื 
  เชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

บ่ายนี้เชญิท่านพกัผ่อนตามอสิระ หรอืท ากจิกรรมอนัหลากหลายบนเรอื อาทเิช่น ไดร์ฟกอล์ฟคอมพวิเตอร์ 
หรอืจะผ่อนคลายโดยการนัง่ในสระจากุซซี่น ้าอุ่น ออกก าลงัฟิตเนต หรอืเลอืกทานพซิซ่าแสนอร่อยรมิสระน ้า 
เป็นตน้ 

21.00 น. เรอืออกจากทา่มุง่หน้าสูเ่มอืงทาลนิน์  
    เชิญท่านรบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารบนเรือ 
  ค ่านี้เชญิทา่นเพลดิเพลนิกบัการแสดงโชวอ์นังดงามตระการตา 
   

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Regal Princess 
 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหกของการเดินทาง 
25 พ.ค. 61 (ศกุร)์ ล่องทะเล    

 

เชิญท่านรบัประทานอาหารเช้า และอาหารกลางวนัอนัหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรือ 
 ขอตอ้นรบัเชา้อนัสดใสดว้ยการเดนิเล่นออกก าลงักายบนดาดฟ้าเรอื สดูอากาศสดชื่นเยน็สบาย เพิม่พลงั
ใหก้บัชวีติ หรอืจะร่วมเต้นแอโรบิคกบัครูฝึกแสนร่าเรงิ และมอีธัยาศยั  วนันี้จะเป็นอกีวนัหนึ่งที่ท่านจะได้
พกัผ่อนอย่างอสิระเลอืกท าในสิง่ทีป่รารถนา และพบกบักจิกรรมอนัแสนสนุกสนาน และน่าสนใจตามสไตล์ที่
คุณถนัด เช่น การเตน้บอลรมู การท าอาหาร  การจดัดอกไม ้การแขง่ขนักฬีา การประมลูภาพงานศลิปะ การ
แขง่ขนัรอ้งเพลงคาราโอเกะ และโปรแกรม Scholarship @Sea ทีน่่าสนใจ เป็นตน้ 

     เชญิทา่นรบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอื  
 

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Regal Princess 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง 
26 พ.ค. 61 (เสาร)์ ทาลลินน์, เอสโทเนีย    

 

  เรอืเทยีบทา่ตัง้แต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. 
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    เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
08.00 น. เรอืเทยีบทา่เมืองทาลินน์ ประเทศเอสโทเนีย 

“Welcome to Tallinn, Estonia” 
  วันนี้นับเป็นโอกาสอนัดีที่ได้มาเยือนเมืองเก่าในยุคกลางที่ได้รบัการอนุรกัษ์เป็นอย่างดี เมืองทาลลินน์    

(Tallinn) แห่งสาธารณรฐับอลติคเอสโทเนีย ประเทศที่เคยถูกปกครองโดยอัศวินติวตอนิค เจ้าชายแห่ง
โปแลนด์ และทา้ยสุดอยู่ในอาณัตขิองพระเจา้ซาร ์แห่งรสัเซยีกว่า 51 ปี ก่อนจะไดร้บัเอกราชเป็นสาธารณรฐั
บอลตคิ เมือ่ปี 1991 วนันี้ เราจะพาทา่นชมรอบเมอืงโดยเริม่ตน้ที ่พริริต้า สถานทีแ่ขง่ขนัโอลมิปิค รกีตัตา้เมื่อ
ปี 1980 ผา่นชมบรเิวณก าแพงเมอืงเกา่ประต ูและ หอคอย ผา่นชมยอดเขา ทูมพี (TOOMPEA HILL) แลว้มุ่ง
สู ่พาเลซสแควร ์สถานทีต่ัง้รฐัสภา และตกึเฮอรแ์มนทาวเวอร ์ทีส่งา่งามดว้ยธงชาตเิอสโทเนีย จากนัน้พาท่าน
ชม มหาวหิาร อเลก็ซานเดอรเ์นฟสก้ี วหิารออโธดอกซ์ ทีไ่ดร้บัอทิธพิลของรสัเซยี ซึง่สามารถสงัเกตไดจ้าก
ยอดโดมทอง และศลิปะการตบแต่งฝาผนงัโมเสคลายทองแบบรสัเชีย่น หลงัจากนัน้ผ่านชม DOME CHURCH 

วิหารเซน็ต์แมร่ี โบสถ์เก่าแก่ทีเ่ป็นเสมอืนสญัลกัษณ์ของเมอืง ทีบ่อกเล่าความเป็นมาของชาวเอสโทเนียได้
เป็นอย่างดี ณ จุดนี้ ท่านสามารถเหน็ทศันียภาพโดยรอบของเมอืงทาลลินน์ได้อย่างงดงามน่าประใจยิง่นัก 
จากนัน้ชวนทา่นแวะจบัจ่ายของฝากทีร่ะลกึสวยงามและมเีอกลกัษณ์กอ่นกลบัขึน้เรอื 

  เชญิรบัประทานอาหารกลางวนับนเรอื  
17.00 น. เรอืออกจากทา่มุง่หน้าสูเ่ซนตปี์เตอรส์เบริก์, รสัเซยี  
    เชญิทา่นรบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
 

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Regal Princess 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง 
27 พ.ค. 61 (อาทิตย)์ เซนต์ปีเตอรส์เบิรก์, รสัเซีย (ไม่รวมทวัรใ์นรายการ)    

 

                     เรอืเทยีบทา่ตัง้แต่เวลา 06.30 น. 
     เชิญท่านรบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
06.30 น. เรอืเทยีบทา่เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ประเทศรสัเซีย 

“Welcome to St. Petersburg, Russia” 
ขอตอ้นรบัทา่นผูม้เีกยีรตสิูเ่มอืง เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ หรือ เมืองเลนินกราด (Leningrad) ในอดตี ปจัจุบนั
เป็นเมอืงอตุสาหกรรมและศนูยก์ลางเศรษฐกจิและวฒันธรรมทีส่ าคญั ซึง่ไดร้บัการยกยอ่งว่าเป็นเมอืงทีส่วยงาม
ทีส่ดุเมอืงหนึ่งของโลก  
OPTIONAL TOUR  ท่านสามารถเลือกซ้ือทวัรบ์นฝั่งเตม็ 2 วนั (Option 4)  กบัทางบริษทัฯ ได้ในราคา
เพียง 11,000 บาท หรือเลือกซ้ือทวัรก์บัทางเรือเพ่ิมได้ ดงันี้ 
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Option 4 : ทวัรเ์ตม็วนักบัทางบรษิทัฯ วนัแรก 
น าทา่นผา่นชมรอบเมอืง เริม่ตน้ดว้ย พระราชวงัฤดหูนาว (Winter Palace) อดตีทีป่ระทบัของ
พระจกัรพรรด ิ(Russian Czars’ Residence) พรอ้มชมพพิธิภณัฑเ์ฮอมเิทจ ซึง่พระนางแคทเธอ
รนีทีส่อง ไดส้ะสมงานจติรกรรมภาพเขยีนกว่า 226 ภาพ งานชิน้เอกของจติรกรกอ้งโลก อาท ิลโีอ
นาโด ดาวนิซี,่ ราฟาเอล ไมเคลิแองเจโล, แรมแบรนท ์ท าใหพ้ระราชวงัแหง่นี้  กลายเป็นพพิธิภณัฑ์
ทีร่วบรวมงานศลิปะและโบราณวตัถุล ้าคา่กว่า 3 ลา้นชิน้ ใหอ้นุชนรุน่หลงัไดช้ืน่ชมสบืต่อมา 
         เชิญท่านรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหาร ขอน าทา่นเดนิทางสูปี่โตรโวเรตส ์ชมพระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ ซึง่สรา้งขึน้มาประหนึ่ง 
เป็นคูแ่ขง่ของพระราชวงัแวรซ์ายส ์ในกรงุปารสี พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ ตัง้อยูบ่นเนินเขาอยา่งสงา่ 
งาม สามารถแลเหน็อา่วของฟินแลนด ์พระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นผูส้รา้งแบบพระราชวงัแหง่นี้ บน 
เนื้อทีก่ว่า 300 เอเคอร ์แวดลอ้มดว้ยสวนสวย และน ้าพ ุภายในราชวงัทา่นจะไดต้ื่นตาตื่นใจกบัการ 
ตกแต่งภายในทีว่จิติรตระการตา อาทเิชน่ หอ้งทอ้งพระโรง หอ้งอาหาร หอ้งพระฉายาลกัษณ์เป็น 
ตน้  
      เชิญท่านรบัประทานอาหารค า่ พร้อมดโูชวพื์้นเมืองของรสัเซีย ณ Nikolaevski Palace 

(เวลา 1830-2100 น.) ระหว่างโชวเ์พลดิเพลนิกบัคารเ์วยีร ์พรอ้ม วอดกา้ หรอืแชมเปญ  
หลงัจากจบโชวแ์ลว้ขอน าทา่นกลบัสูท่า่เรอื เพือ่พกัผอ่นบนเรอื 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
   
 
 
 

 
  
 
    

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Regal Princess 
 

หมายเหต ุ:  ทวัรท่ี์เซนต์ปีเตอรส์เบิรก์สองวนั อาจมีการเปล่ียนแปลงทวัร ์หรือยกเลิก หรือสลบัตาม 
  ความเหมาะสม 
 

Option 1 : Tour LED – 220 @ USD 119.95 (5.5 ชม. รถโคช้ 35 ทีน่ัง่) 
          ชมพระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ หรอื พระราชวงัฤดรูอ้น เป็นพระราชวงัทีถ่กูนิรมติโดย ศลิปินเอกในสมยั      
          ทีช่ ือ่ว่าฟรานเชสโก ราสเทรลลี ่และเลอ บรอง โดยออกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส ์       
          “บารอคและคลาสสกิ” หลงัจากนัน้น าทา่นกลบัทา่เรอื 

 

Option 2 : Tour LED – 280 @ USD 99.95 (7.0 ชม. รถโคช้ 40 ทีน่ัง่) 
ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอมเิทจ ซึง่พระนางแคทเธอรนีทีส่อง ไดส้ะสมงานจติรกรรมภาพเขยีนกวา่ 226 ภาพ   
อสิระชอ้ปป้ิงบนถนน Nevsky Prospect ถนนชอ้ปป้ิงสายหลกัของนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ หลงัจาก
นัน้น าทา่นกลบัทา่เรอื 

Option 3 : Tour LED – 110 @ USD 179.95 (8.25 ชม. รถโคช้ 40 ทีน่ัง่) 
ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอมเิทจ ซึง่พระนางแคทเธอรนีทีส่อง ไดส้ะสมงานจติรกรรมภาพเขยีนกวา่ 226 ภาพ   
ชมวหิารเซนตไ์อแซค สรา้งขึน้เพือ่เทดิพระเกยีรตพิระเจา้ปีเตอร์มหาราชเนื่องในวนัพระราชสมภพ  
หลงัคาโดมทองค าท าดว้ยทองค าแผน่หนกัถงึ 011  กโิลกรมัทีเ่ด่นเป็นสงา่ หลงัจากนัน้น าทา่นกลบั 
ทา่เรอื 
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Option 4 : ทวัรเ์ตม็วนักบัทางบรษิทัฯ วนัทีส่อง 
วนันี้ เรามคีวามยนิดขีอน าทา่นชม  มหาวิหารเซน็ตไ์อแซค (St.Issac’s Cathedral) ทีส่รา้งขึน้
เพือ่เทดิพระเกยีรตขิองพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเนื่องในวนัพระราชสมภพ หลงัคาโดมทองค าท าดว้ย
ทองค าแผน่หนกัถงึ 011  กโิลกรมั  ทีเ่ด่นเป็นสงา่ สามารถแลเหน็ไดจ้ากทุกมมุของเมอืงเซนตปี์เตอร์
สเบริก์   ทา่นจะตื่นตาตื่นใจกบัสถาปตัยกรรมตกแต่งภายในทีง่ดงามประกอบดว้ย หนิอ่อน และอญั
มณีทีล่ ้าคา่  งานจติรกรรมของชาวรสัเซีย่น  งานโมเสค  เฟรสโก  ท าใหม้หาวหิารแห่งนี้ดสูงา่ยิง่นกั 
         เชิญท่านรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
น าชมป้อมปราการ ปีเตอรแ์อนดพ์อล  (Peter and Paul Fortress)   ซึง่ตัง้อยู่บนเกาะ Zaychy   
บนผัง่ของแม่น ้าเนวา (Neva) โดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ทรงมพีระราชด ารโิปรดให้สรา้งเป็น
ปราการป้องกนัทางทะเลบอลตคิ ป้อมแห่งนี้เคยใชเ้ป็นที ่ Decembrist  ในสมยันิโคลสัที ่1  และ  
ยงัมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการปฏวิตัขิองพวกบอลเซวคิอกีดว้ย  
หากเวลาอ านวย ขอเชญิทา่นอสิระตามอธัยาศยัส าหรบัการพกัผอ่น   หรอืเดนิเล่นส ารวจกรุง  เซนต์
ปีเตอรส์เบริก์ ดว้ยตนเอง ส าหรบัท่านทีต่อ้งการจบัจ่ายสนิคา้ของฝากญาตมิติรและคนทีท่่านรกัขอ
เรยีนแนะน าท่านสู่ ถนน “เนียฟสก้ีปราสเป้ียก” ถนนชอ้ปป้ิงสายหลกัของนครเซนต์ปีเตอรส์เบริก์
สินค้าพื้นเมืองที่แนะน าได้แก่ เครื่องเคลือบชัน้ดี (Porcelain) ผลิตภัณฑ์ที่ท าด้วยผ้าลินิน   
ผา้ลกูไมเ้นื้อดลีายสวย   มหีลากหลายใหเ้ลอืกในราคาย่อมเยา ตุ๊กตาไม ้น่ารกัสสีดใส เป็นตน้ หรอื
ขอเรยีนแนะน าท่านชมหา้งสรรพสนิค้าทีม่ชี ื่อเสยีงในเซนต์ปีเตอรส์เบริก์เช่น  Gostiny Dvor, DLT 

(Dom Leningradskoi  Torgovli)  และ   Moskovsky เป็นตน้ น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่รอื 
 

วนัท่ีเก้าของการเดินทาง 
28 พ.ค. 61 (จนัทร)์ เซนต์ปีเตอรส์เบิรก์, รสัเซีย     

 

  เชิญรบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

                            
   
 
 
 
 
 
 
  

 
18.00 น. เรอืออกจากทา่มุง่หน้าสู่เฮลซงิก,ิ ฟินแลนด ์ 
    เชิญท่านรบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารบนเรือ  
 

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Regal Princess 
 

วนัท่ีสิบของการเดินทาง 
29 พ.ค. 61 (องัคาร) เฮลซิงกิ, ฟินแลนด ์   

 
  เรอืเทยีบทา่ตัง้แต่เวลา 07.00 น. – 16.00 น. 

   เชิญท่านรบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
07.00 น. เรอืเทยีบทา่เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์

“Welcome to Helsinki, Finland” 
 ขอน าท่านชมรอบ กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ เจ้าของสมญานามว่า “ธิดาสาวแห่ง

ทะเลสาบบอลติก” โดยขอเริม่ตน้น าท่านชมบรเิวณเมอืงเก่าซึง่ท่านจะไดช้มอาคารบ้านเรอืนเก่าแก่ทีไ่ดร้บั
อทิธพิลของรปูแบบการกอ่สรา้งมาจากรสัเซยี ชมบรเิวณจตรุสัซีเนท  ตัง้แต่อนุสาวรยีข์องพระเจา้  อเลก็ซาน
เดอรท์ี ่2 อาคารท าเนียบรฐับาลและมหาวหิารแห่งเฮลซงิก ิ  อาคารฟินลาเดยีทีเ่ป็นศนูยป์ระชุมแห่งชาต ิและ
คอนเสริต์ฮอลล์ ชมวนอทุยานทีต่ัง้อนุสาวรยีน์กัประพนัธเ์พลงเอก ซอง เซเบลลุส และโบสถ ์ Temppeliaukio 
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หรอื Church of  The Rock โบสถ์ซึง่สรา้งจากการเจาะแท่งหนิยกัษ์และสรา้งโบสถ์อยู่ใน แท่งหนินัน้   ส่วน
บรเิวณทีเ่จาะกน็ าศลิปะยคุใหมส่รา้งเป็นหลงัคาเปิดไวอ้ย่างน่าทึง่จนไดร้บัการยกย่องว่าเป็นสถาปตัยกรรมชิน้
เอกชิน้หนึ่งของโลก    
(หมายเหต ุ: โบสถอ์าจปิดในกรณีทีมี่งานพิธี )  

  เชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 บ่าย หากเวลาอ านวย เชญิท่านจบัจ่ายสนิคา้ฝากญาตมิติรก่อนกลบับา้น  สนิคา้ทีน่่าซื้ออาทเิช่น จวิเวลรี,่ เสือ้ผา้

ส าเรจ็รปู, เครือ่งหนงั, เครือ่งกฬีา, ของเดก็เล่น, เครือ่งแกว้ และเครือ่งมอืสือ่สารจาก Nokia เป็นตน้ 
16.00 น. เรอืออกจากทา่มุง่หน้าสูส่ตอ็กโฮลม์, สวเีดน  
    เชิญท่านรบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารบนเรือ 
 

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Regal Princess 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสิบเอด็ของการเดินทาง 
30 พ.ค. 61 (พธุ) สตอ็กโฮลม์, สวีเดน      

 

  เรอืเทยีบทา่ตัง้แต่เวลา 07.00 น. – 14.00 น. 
    เชิญท่านรบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
07.00 น. เรอืเทยีบทา่สตอ็กโฮลม์ ประเทศสวีเดน 

“Welcome to Stockholm, Sweden” 
  ขอน าทา่นชมรอบกรงุสตอ็กโฮลม์ ซึง่ตัง้อยูบ่นฝ ัง่ทะเลสาบ Malaren และทะเล Baltic ประกอบดว้ยเกาะเลก็

เกาะน้อยถงึ 14 เกาะ เชือ่มดว้ยสะพานถงึ 40 สะพาน  ระหว่างทะเลบอลตกิและทะเลสาบมารนั  นับเป็นเมอืง
ทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก ท่านจะได้มโีอกาสชื่นชมและเปรยีบเทยีบสถานทีข่องราชการต่างๆ ในเขต
เมอืงเก่ากบัแหล่งธุรกจิและบนัเทงิของเมอืงใหม่ทีผ่สมผสานกนัอย่างน่าสนใจ  และ น่าศกึษายิง่ โดยเฉพาะ
ทางดา้นสถาปตัยกรรม   และการวางผงัเมอืงโดยเฉพาะจุดชมววิ ณ Fjellgatan จากนัน้ เราขอน าท่านผ่าน
ชมสถานทีส่ าคญั เช่น พระราชวงัหลวง ซึ่งสรา้งด้วยศลิปะแบบบาร๊อค ที่ใชเ้วลาสร้างกว่า 60ปี จึงเสร็จ
สมบรูณ์  เป็นทีแ่สดงอาวุธของพระราชวงศ ์และพระราชยานพาหนะ  ตลอดจนพระราชสมบตัทิีย่ากจะประเมนิ
คา่ได ้เป็นตน้ จากนัน้ขอน าทา่นชม ศาลากลาง City Hall ชมความงดงามภายใน ซึง่ประกอบไปดว้ยอฐิกว่า 
8 ล้านกอ้น  เป็นสถาปตัยกรรมทีง่ามวจิติรยิง่ และสถานทีแ่ห่งนี้ยงัเคยใชเ้ป็นทีแ่จกรางวลัโนเบลในเดอืน
ธนัวาคมอกีดว้ย   

บ่าย  เชิญท่านรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือ 
14.00 น. เรอืออกจากทา่มุง่หน้าสูโ่คเปนเฮเกน, เดนมารก์ 
      เชิญท่านรบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารบนเรือ 

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Regal Princess 
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วนัท่ีสิบสองของการเดินทาง 
31 พ.ค. 61 (พฤหสบดี) ล่องทะเล      

      
   เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้และอาหารกลางวนัอนัหลากหลาย ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

 ขอตอ้นรบัเชา้อนัสดใสดว้ยการเดนิเล่นออกก าลงักายบนดาดฟ้าเรอื สดูอากาศสดชื่นเยน็สบาย เพิม่พลงั
ใหก้บัชวีติ หรอืจะร่วมเต้นแอโรบิคกบัครูฝึกแสนร่าเรงิ และมอีธัยาศยั  วนันี้จะเป็นอกีวนัหนึ่งที่ท่านจะได้
พกัผ่อนอย่างอสิระเลอืกท าในสิง่ทีป่รารถนา และพบกบักจิกรรมอนัแสนสนุกสนาน และน่าสนใจตามสไตล์ที่
คุณถนัด เช่น การเตน้บอลรมู การท าอาหาร  การจดัดอกไม ้การแขง่ขนักฬีา การประมลูภาพงานศลิปะ การ
แขง่ขนัรอ้งเพลงคาราโอเกะ และโปรแกรม Scholarship @Sea ทีน่่าสนใจ เป็นตน้ 

     เชญิทา่นรบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอื  
*** คืนน้ีก่อนเวลา 24.00 น. ขอให้ทุกท่านจดักระเป๋าสมัภาระใบใหญ่ และวางไว้หน้าห้องพกัของท่าน เพ่ือ 
ท่ีเจ้าหน้าท่ีจะได้รวบรวมไปเกบ็ไว้ท่ีห้องสโตรแ์ละน าลงจากเรือในวนัรุ่งขึ้น โดยเรือจะแจ้งเวลาให้ท่าน
ทราบอีกครัง้หน่ึง  
ขอให้ทุกท่านแยกของใช้จ าเป็นเช่นเส้ือผา้ หนังสือเดินทาง (Passport) เอกสารต่างๆ รวมถึงยา
ประจ าตวัใส่กระเป๋าเดินทางใบเลก็ 
 

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Regal Princess 
 

วนัท่ีสิบสามของการเดินทาง 
01 มิ.ย. 61 (ศกุร)์ โคเปนเฮเกน, เดนมารก์ – กรงุเทพฯ     

 
เรอืเทยีบทา่ตัง้แต่เวลา  05.00 น. 

05.00 น. เรอืเทยีบทา่เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ 

   “Welcome to Copenhagen, Denmark” 
   เชญิทา่นรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
เชา้ หลงัอาหาร เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั รอเจ้าหน้าท่ีประกาศเรียกลงเรือ และรับกระเป๋าสมัภาระ  
10.00 น. น าทา่นออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตโิคเปนเฮเกน 
14.25 น.    เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยอนิเตอรเ์นชัน่แนล เทีย่วบนิที ่TG951  

( 1425-0600+1) อาหารและเครือ่งดื่มบรกิารบนเครือ่ง (บนิประมาณ 10.35 ชม.)ใชเ้ครือ่ง โบอิง้ 777-300 
 
 

วนัท่ีสิบส่ีของการเดินทาง 
02 มิ.ย. 61 (เสาร)์ กรงุเทพฯ 

 
06.00 น. ถงึท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ   
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ใบเสนอราคา 
รายการล่องเรือส าราญสู่สแกนดิเนเวยี-รัสเซีย Regal Princess 

ระหว่างวนัที ่ 20 พ.ค.  – 02 ม.ิย. 2561 
อตัราค่าบริการ   
    ผู้ใหญ่ (พกัห้อง Inside)                 ท่านละ              178,000.–  บาท  
 พกัห้องแบบมีระเบียง (Balcony)      เพิม่ ท่านละ                28,000.–  บาท 
 พกัห้องแบบมินิสวีท (Mini Suite)     เพิม่ ท่านละ                50,000.–  บาท 
    ทีน่ั่งบนเคร่ืองบินแบบ Economy Deluxe  เพิม่ ท่านละ                43,500.-  บาท  
    ทีน่ั่งบนเคร่ืองบินแบบ Business      เพิม่ ท่านละ   สอบถาม.-  บาท  
 
** หมายเหตุ-     ราคาตัว๋เคร่ืองบินและค่าบริการ อาจมีการปรับเปล่ียนได ้ ข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียน  
               ราคาน ้ามนัดิบท่ีมีผลต่อสายการบินและเรือส าราญ 
  ค่าบริการรวม 
     ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัสายการบินไทย  เสน้ทาง กรุงเทพ-โคเปนเฮเกน-กรุงเทพ (รวมภาษีน ้ ามนัแลว้) 
   ค่าหอ้งพกับนเรือแบบหอ้งพกัภายใน (Inside) (พกั 2 ท่าน/หอ้ง จ านวน 11  คืน) / ภาษีท่าเรือ 
     ค่าวีซ่าเชงเกน้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
     ค่าทิปบนเรือ   
     ค่าทิปคนขบัรถ  
     ค่าทวัร์บนฝ่ังท่ีระบุในรายการ 
     ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุ ระหวา่งเดินทาง ทุนประกนั 1,000,000 บาท เจบ็ป่วย รักษาพยาบาล 1,055,555 บาท 
      (อายตุ ่ากวา่ 16 ปีหรือมากกวา่ 75 ปี ทุนประกนั 500,000 บาท รักษาพยาบาล 750,000 บาท) 
     มีหวัหนา้ทวัร์คอยบริการ ตลอดรายการตามท่ีระบุ 
** หมายเหตุ- โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ค่าบริการไม่รวม 
     ทวัร์บนฝ่ังท่ีเมืองรัสเซีย 
     ค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
  ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 %  
เงื่อนไขการช าระเงิน 
 ช าระมดัจ างวดแรก 50,000บาท / ท่าน     ภายใน 7 วนัหลงัจากการยนืยนัหอ้งพกั 
 ช าระส่วนท่ีเหลือ                             ภายในวนัจนัทร์ท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2061 
 
เน่ืองจากการเดินทางคร้ังนีใ้ช้เรือส าราญเป็นหลกั ดังน้ันจึงต้องปฎบิัติตามกฎระเบียบของเรือ ตามรายละเอยีดดังนี้ 
Cancellation :   Days prior to cruise      Penalty  
                    81 days or more   None 
   80 – 55 days   Deposit (50,000. - Baht) 
   54 – 22 days   50 percent of total charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
   Within 21 days      100 percent of total charges 

        ********************************  

Arcadia Cruise Center                                                                                                                    ใบอนุญาตเลขที ่11/05788                                                             

191/2 Soi Suksaviddhaya, Sathorn Nua Rd., Kweang Silom, Khet Bangrak, Bangkok 10500 
Tel:  (66-2) 235 1133 (Auto 7 Line)   Fax:   (66-2) 235 4149  E-mail: sunee@tpsl.co.th; apple@tpsl.co.th  
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