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สุดยอดของการล่องเรือสาราญ สู่ สแกนดิเนเวีย–รัสเซีย
เดนมาร์ก – นอร์เวย์ – เยอรมนี – เอสโทเนี ย – รัสเซีย – ฟิ นแลนด์ – สวีเดน

เรือสาราญรีเก้ ิ ล ปริน๊ เซส
ระหว่างวันที ่ 20 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2561

เที่ยวสแกนดิเนเวีย พร้ อมหัวหน้ าทัวร์
 เยือนโคเปนเฮเกน ชมพระราชวังโรเซนเบอร์ก
 ชมสวนหินสลัก Vigeland Sculpture Park
 เที่ยวโรสต็อก– ชิมเบียร์สด
 ชมความงดงามของเมืองทาลลินน์ เอสโทเนีย
 ชมเมืองเฮลซิงกิ – โบสถ์ Temppeliaukio
 ชมซิต้ ีฮอล ศิลปะอันงดงามของสต๊อคโฮม

หน้า 2

วันแรกของการเดิ นทาง
20 พ.ค. 61 (อาทิ ตย์)
22.00 น.

กรุงเทพฯ

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยอินเตอร์เนชันแนลประตู
่
4 แถว
G - H พบกับเจ้าหน้าทีข
่ องบริษทั ฯ ทีม่ าคอยต้อนรับ

วันที่สองของการเดิ นทาง
21 พ.ค. 61 (จันทร์)
01.20 น.
07.40 น.

บ่าย

กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน - เช็คอิ นเรือ

เหินฟ้าสูเ่ มืองโคเปนเฮเกน โดยสายการบินไทยอินเตอร์เนชันแนล
่
เทีย่ วบินที่ TG950
(0120 - 0740) อาหารและเครือ่ งดื่มบริการบนเครือ่ ง (บินประมาณ 11.20 ชม.) ใช้เครือ่ งโบอิง้ 777-300
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
หลังผ่านพิธีการตรวจลงตรา
หนังสื อเดินทางและศุลกากร
เรี ยบร้อยแล้ว
“Welcome to Copenhagen, Denmark”
ขอต้อนรับท่านสูเ่ มืองโคเปนเฮเกน
วันนี้เรามีความยินดีขอนาท่านชมพระราชวังโรเซนบอร์ก (Rosenborg Castle) พระราชวังฤดูรอ้ นของ
กษัต ริย์ค ริส เตีย นที่ 4 ซึ่ง สร้า งขึ้น ในปี ค.ศ.1606 ป จั จุ บ ัน เป็ น พระราชวัง ที่งดงามดัง่ ในเทพนิ ย าย เป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ทแ่ี สดงมงกุฏพระมหากษัตริย์ และเป็ นพระทีน่ ัง่ ทีใ่ ช้ในพระราชพิธรี าชาภิเษก อีกทัง้ ยังแสดงงาน
ศิลปะทีม่ คี า่ อีกมากมาย
เชิ ญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
ขอนาท่านเดินทางสูท่ ่าเรือ Nyhavn ถิน่ เกิดของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอสัน ชมบ้านเรือน ร้านค้า ภัตตาคาร
ทีย่ งั คงอนุรกั ษ์สสี นั สดใสของบ้านเรือนในยุค ค.ศ. 17-18
นาท่านออกเดินทางสูท่ ่าเรือ Orient Kaj เพือ่ เช็คอินขึน้ เรือ
ลาใหม่
ถึงท่าเรือ Orient Kaj ขอเรียนทุกท่านเตรียมความพร้อมสาหรับการลงทะเบียน Cruise Check – In
โปรดเตรียมเอกสารดังนี้ :- 1. Passport
2. E-Ticket Boarding Pass
3. บัตรเครดิต
4. Public Health Questionnaire (ทีเ่ ซ็นต์ชอ
่ื เรียบร้อย)
จากนัน้ ผ่านขัน้ ตอนการตรวจ X-RAY ก่อนขึน้ เรือ หลังจากขึน้ สูเ่ รือและจัดเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
ขอเชิญ ท่ า นน าเสื้อ ชู ช ีพ ที่อ ยู่ ใ นห้อ งพัก ของท่ า นออกมาร่ ว มฟ งั การสาธิต ระบบความปลอดภัย บนเรือ
(Emergency Drill)

18.00 น.

เชิ ญท่านรับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของเรือและสนุกสนานกับวันเวลาที่ สดุ แสนอิ สระกับ
คณะมวลมิ ตรที่ อบอุ่น ซึ่งจะเริ่ มต้น ณ ราตรีนี้บนเรือสาราญ
เรือออกจากท่ามุง่ หน้าสูอ่ อสโล ประเทศนอร์เวย์ เชิญทุกท่านร่วมนับถอยหลังฉลองการออกเดินทาง

พักค้ างแรมบนเรือรักเรือสาราญ

Regal Princess

หน้า 3

ในแต่ละวันท่านสามารถศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ได้จากจดหมายข่าวรายวัน “Princess Patter” ทีท่ าง เรือจะส่ง
มาให้ทา่ นได้อา่ นล่วงหน้าทุกคืน โดยจะนาส่งไว้ทห่ี อ้ งนอนของท่าน ซึง่ รายละเอียดทุกอย่างจะแนะนาไว้ใน
จดหมายข่าวรายวัน เช่น ค่านี้ควรแต่งตัวอย่างไร กิจกรรมตัง้ แต่เช้าจรดเย็น รายการการบันเทิงต่าง ๆ เป็ นต้น

วันที่สามของการเดิ นทาง
22 พ.ค. 61 (อังคาร)

10.00 น.

ออสโล, นอร์เวย์

เรือเทียบท่าตัง้ แต่เวลา 10.00 น. – 23.00 น.
เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
เรือเทียบท่าเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์

“Welcome to Oslo, Norway”
เช้า

14.00 น.

23.00 น.

ขอต้อนรับ ท่า นสู่ เมื องออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เ วย์ ผ่า นชมศาลาที่ทาการเทศบาลซึ่งงามสง่า
จากนัน้ นาท่านชมสัญลักษณ์ของกรุงออสโลนัน่ คือ Vigeland Sculpture Park สวนหินสลักทีท่ ่านจะต้องทึง่
กับผลงานแท่งหินสูงจากภูเขาที่แกะสลักจนกลายเป็ นอนุ สาวรีย์ ขนาดใหญ่แ ละประติมากรรมอีกมากมาย
หลากหลาย ทีแ่ สดงถึงความเป็ นอัจฉริยะทีเ่ ข้าใจวัฏจักรของชีวติ ตัง้ แต่เกิด วัยเด็กทีไ่ ร้เดียงสา วันรุ่นท้าทาย
จนถึงวัยทีร่ บั ผิดชอบคือวัยเริม่ มีครอบครัว จนกระทังถึ
่ งตอนตายนับว่ามีคุณค่าแก่การชมอย่างยิง่ จากนัน้ พา
ท่านขึน้ สูเ่ นินเขาสูงเพือ่ เยือนจุดยอดสุดของ “โฮลเมนโคลเลน” (Holmenkollen) สถานแข่งขันกระโดดสกีท่ี
สูงที่สุดในโลก และมีการจัดการแข่งขันประจาทุกปี ในช่วงฤดูหนาว พอฤดูรอ้ นก็จดั เป็ นสถานทีแ่ สดงดนตรี
คลาสสิคหรือออเครสตร้า ซึง่ นับเป็ นสถานทีท่ เ่ี ชิดหน้าชูตาของนอร์เวย์เป็ นอย่างยิง่
เชิ ญรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านกลับสูท่ า่ เรือ
เชิ ญท่านรับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารบนเรือ
ค่านี้เชิญท่านเพลิดเพลินกับการแสดงโชว์อนั งดงามตระการตา
เรือออกจากท่ามุง่ หน้าสูเ่ มืองวอนามุนน์ ประเทศเยอรมันนี

พักค้ างแรมบนเรือรักเรือสาราญ

วันที่สี่ของการเดิ นทาง
23 พ.ค. 61 (พุธ)

Regal Princess

ล่องทะเล

เชิ ญท่านรับประทานอาหารเช้า และอาหารหารกลางวันอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรือ
วันนี้ ขอเชิญท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุ กสนานกับกิจกรรมบัน เทิงหลากหลายบนเรือ หรือใช้ FACILITY
ต่าง ๆ ทีม่ อี ยูม่ ากมาย อาทิเช่น :-

หน้า 4

ห้องอาหารใหญ่ 3 ห้อง, ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ ( บริการ 24 ชัวโมง
่ )
ห้องอาหารอิตาเลีย่ น, ห้องอาหารสเต็กเฮ้าส์
ดิสโก้เธคลอยฟ้า “ Sky Walkers ”
 ห้องฟงั เพลง และห้องเลาจ์น  บาร์เครือ่ งดื่ม และบาร์ไอศครีม
ห้องโชว์ และการแสดงทีพ่ รังพร้
่ อมด้วยระบบแสงสีเสียง โรงภาพยนตร์
ห้องคาสิโน ( สไตล์ ลาสเวกัส )
สระว่ายน้า และ สระน้าวน
ห้องยิม ห้องเซาวน่า ห้องนวด และอบไอน้า
คอร์ตเทนนิส บาสเก็ตบอล และวอลเล่ยบ์ อล
สนามกอล์ฟคอมพิวเตอร์ 9 หลุม
ห้องเกมส์ และเครือ่ งเล่น SIMULATOR สโมสรสาหรับเด็ก และวัยรุน่
AOL. อินเตอร์เน็ท คาเฟ่
ห้องแพทย์

ห้องทาพิธแี ต่งงาน
ห้องสมุด
ห้องแสดงภาพเขียนศิลปะ
ร้านขายของทีร่ ะลึก และสรรพสินค้า
ร้านค้าปลอดภาษี
ระบบซักรีดแบบบริการตนเอง

คา่ นี้ กัปตันเรื อขอเลี้ ย งต้ อนรับท่ า นผู้มีเกี ยรติ (WELCOME DINNER) ท่ านจะเพลิ ด เพลิ นกับ
บรรยากาศของดนตรีและการประดับประดาที่ งดงามน่ าตื่นใจ พร้อมด้วยเมนูอาหารที่ จดั เตรียมไว้เป็ น
พิ เศษ รวมทัง้ ความสาราญอันหลากหลายที่ ได้จดั เตรียมไว้ให้ท่านอย่างเพียบพร้อม

พักค้ างแรมบนเรือรักเรือสาราญ

วันที่ห้าของการเดิ นทาง
24 พ.ค. 61 (พฤหัสบดี)

07.00 น.

Regal Princess

วอนามุนน์, เยอรมันนี – รอสต็อก

เรือเทียบท่าตัง้ แต่เวลา 07.00 น. – 21.00 น.
เชิ ญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
เรือเทียบท่าวอนามุนน์ , เยอรมันนี

“Welcome to Rostock Old Town & Beer Tasting”
ขอต้อนรับท่านสูเ่ มืองรอสต็อก เดินดื่มด่าไปกับบรรยากาศอาคารบ้านเรือนในยุคสมัยกลาง นาท่านล่องแม่น้ า
วานาว แม่ น้ า สายส าคัญของเบอลิน สู่ท่ า เทีย บเรือยอร์ช จากนั น้ น าท่า นเดิน ทางโดยรถโค๊ ช ผ่า นชมย่า น
มหาวิทยาลัยรอสต๊อก จากนัน้ นาท่านเยีย่ มชมโบสถ์เซ็นต์แมร์รที เ่ี ก่าแก่ทส่ี ุด ภายในตกแต่งอย่างงดงามด้วย
กระจกสีสเตนกลาส สร้างไว้ตงั ้ แต่ปี 1292 และโบสถ์นาฬิกาทางดาราศาสตร์ทส่ี ร้างตัง้ แต่ปี 1472 ซึง่ เป็ น
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12.30 น.

21.00 น.

นาฬิกาดาราศาสตร์เพียงหนึ่งเดียวที่ยงั คงใช้งานได้อยู่และยังเป็ นต้นแบบของ
เครื่องจักรกลอีกด้วย ก่อนอาลาเมืองรอสต๊อกนำท่ ำนเยี่ ยมชมโรงเบียร์โทร
เซนเบอร์ก ชิ มเบียร์สดแกล้มกับขนมเพร็ทเซลแสนอร่อย
นาท่านเดินทางกลับสูท่ า่ เรือ
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ
บ่ายนี้เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ หรือทากิจกรรมอันหลากหลายบนเรือ อาทิเ ช่น ไดร์ฟกอล์ฟคอมพิวเตอร์
หรือจะผ่อนคลายโดยการนัง่ ในสระจากุซซี่น้ าอุ่น ออกกาลังฟิ ตเนต หรือเลือกทานพิซซ่าแสนอร่อยริมสระน้ า
เป็ นต้น
เรือออกจากท่ามุง่ หน้าสูเ่ มืองทาลินน์
เชิ ญท่านรับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารบนเรือ
ค่านี้เชิญท่านเพลิดเพลินกับการแสดงโชว์อนั งดงามตระการตา

พักค้ างแรมบนเรือรักเรือสาราญ

วันที่หกของการเดิ นทาง
25 พ.ค. 61 (ศุกร์)

Regal Princess

ล่องทะเล

เชิ ญท่านรับประทานอาหารเช้า และอาหารกลางวันอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรือ
 ขอต้อนรับเช้าอันสดใสด้วยการเดินเล่นออกกาลังกายบนดาดฟ้าเรือ สูดอากาศสดชื่นเย็นสบาย เพิม่ พลัง
ให้กบั ชีวติ หรือจะร่วมเต้นแอโรบิคกับครูฝึกแสนร่าเริง และมีอธั ยาศัย วันนี้จะเป็ นอีกวันหนึ่งที่ท่านจะได้
พักผ่อนอย่างอิสระเลือกทาในสิง่ ทีป่ รารถนา และพบกับกิจกรรมอันแสนสนุ กสนาน และน่ าสนใจตามสไตล์ท่ี
คุณถนัด เช่น การเต้นบอลรูม การทาอาหาร การจัดดอกไม้ การแข่งขันกีฬา การประมูลภาพงานศิลปะ การ
แข่งขันร้องเพลงคาราโอเกะ และโปรแกรม Scholarship @Sea ทีน่ ่าสนใจ เป็ นต้น
เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรือ

พักค้ างแรมบนเรือรักเรือสาราญ

วันที่เจ็ดของการเดิ นทาง
26 พ.ค. 61 (เสาร์)

Regal Princess

ทาลลิ นน์ , เอสโทเนี ย
เรือเทียบท่าตัง้ แต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
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08.00 น.

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
เรือเทียบท่าเมืองทาลิ นน์ ประเทศเอสโทเนี ย

“Welcome to Tallinn, Estonia”

17.00 น.

วัน นี้ นับ เป็ น โอกาสอัน ดีท่ไี ด้ม าเยือนเมือ งเก่า ในยุ คกลางที่ได้ร บั การอนุ ร กั ษ์ เ ป็ น อย่ า งดี เมื องทาลลิ น น์
(Tallinn) แห่ งสาธารณรัฐบอลติค เอสโทเนี ย ประเทศที่เ คยถูก ปกครองโดยอั ศวิน ติว ตอนิ ค เจ้า ชายแห่ ง
โปแลนด์ และท้ายสุดอยู่ในอาณัตขิ องพระเจ้าซาร์ แห่งรัสเซียกว่า 51 ปี ก่อนจะได้รบั เอกราชเป็ นสาธารณรัฐ
บอลติค เมือ่ ปี 1991 วันนี้ เราจะพาท่านชมรอบเมืองโดยเริม่ ต้นที่ พริ ริต้า สถานทีแ่ ข่งขันโอลิมปิ ค รีกตั ต้าเมื่อ
ปี 1980 ผ่านชมบริเวณกาแพงเมืองเก่าประตู และ หอคอย ผ่านชมยอดเขา ทูมพี (TOOMPEA HILL) แล้วมุ่ง
สู่ พาเลซสแควร์ สถานทีต่ งั ้ รัฐสภา และตึกเฮอร์แมนทาวเวอร์ ทีส่ ง่างามด้วยธงชาติเอสโทเนีย จากนัน้ พาท่าน
ชม มหาวิหาร อเล็กซานเดอร์เนฟสกี้ วิหารออโธดอกซ์ ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลของรัสเซีย ซึง่ สามารถสังเกตได้จาก
ยอดโดมทอง และศิลปะการตบแต่งฝาผนังโมเสคลายทองแบบรัสเชีย่ น หลังจากนัน้ ผ่านชม DOME CHURCH
วิ หารเซ็นต์แมรี่ โบสถ์เก่าแก่ทเ่ี ป็ นเสมือนสัญลักษณ์ ของเมือง ทีบ่ อกเล่าความเป็ นมาของชาวเอสโทเนียได้
เป็ นอย่างดี ณ จุดนี้ ท่านสามารถเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเมืองทาลลินน์ ได้อย่างงดงามน่ าประใจยิง่ นัก
จากนัน้ ชวนท่านแวะจับจ่ายของฝากทีร่ ะลึกสวยงามและมีเอกลักษณ์กอ่ นกลับขึน้ เรือ
เชิญรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
เรือออกจากท่ามุง่ หน้าสูเ่ ซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ , รัสเซีย
เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรือ

พักค้ างแรมบนเรือรักเรือสาราญ

วันที่แปดของการเดิ นทาง
27 พ.ค. 61 (อาทิ ตย์)

06.30 น.

Regal Princess

เซนต์ปีเตอร์สเบิ รก์ , รัสเซีย (ไม่รวมทัวร์ในรายการ)

เรือเทียบท่าตัง้ แต่เวลา 06.30 น.
เชิ ญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
เรือเทียบท่าเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิ รก์ ประเทศรัสเซีย

“Welcome to St. Petersburg, Russia”

ขอต้อนรับท่านผูม้ เี กียรติสเู่ มือง เซนต์ปีเตอร์สเบิ รก์ หรือ เมืองเลนิ นกราด (Leningrad) ในอดีต ปจั จุบนั
เป็ นเมืองอุตสาหกรรมและศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทีส่ าคัญ ซึง่ ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นเมืองทีส่ วยงาม
ทีส่ ดุ เมืองหนึ่งของโลก
OPTIONAL TOUR ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์บนฝั่งเต็ม 2 วัน (Option 4) กับทางบริ ษทั ฯ ได้ในราคา
เพียง 11,000 บาท หรือเลือกซื้อทัวร์กบั ทางเรือเพิ่ มได้ ดังนี้
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Option 1 : Tour LED – 220 @ USD 119.95 (5.5 ชม. รถโค้ช 35 ทีน่ ง)
ั่
ชมพระราชวังปี เตอร์ฮอฟ หรือ พระราชวังฤดูรอ้ น เป็ นพระราชวังทีถ่ กู นิรมิตโดย ศิลปิ นเอกในสมัย
ทีช่ อ่ื ว่าฟรานเชสโก ราสเทรลลี่ และเลอ บรอง โดยออกแบบความงามในสไตล์ผสมเรอเนสซองส์
“บารอคและคลาสสิก” หลังจากนัน้ นาท่านกลับท่าเรือ
Option 2 : Tour LED – 280 @ USD 99.95 (7.0 ชม. รถโค้ช 40 ทีน่ ง)
ั่
ชมพิพธิ ภัณฑ์เฮอมิเทจ ซึง่ พระนางแคทเธอรีนทีส่ อง ได้สะสมงานจิตรกรรมภาพเขียนกว่า 226 ภาพ
อิสระช้อปปิ้ งบนถนน Nevsky Prospect ถนนช้อปปิ้ งสายหลักของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ หลังจาก
นัน้ นาท่านกลับท่าเรือ
Option 3 : Tour LED – 110 @ USD 179.95 (8.25 ชม. รถโค้ช 40 ทีน่ ง)
ั่
ชมพิพธิ ภัณฑ์เฮอมิเทจ ซึง่ พระนางแคทเธอรีนทีส่ อง ได้สะสมงานจิตรกรรมภาพเขียนกว่า 226 ภาพ
ชมวิหารเซนต์ไอแซค สร้างขึน้ เพือ่ เทิดพระเกียรติพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเนื่องในวันพระราชสมภพ
หลังคาโดมทองคาทาด้วยทองคาแผ่นหนักถึง 011 กิโลกรัมทีเ่ ด่นเป็ นสง่า หลังจากนัน้ นาท่านกลับ
ท่าเรือ
Option 4 : ทัวร์เต็มวันกับทางบริษทั ฯ วันแรก
นาท่านผ่านชมรอบเมือง เริม่ ต้นด้วย พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) อดีตทีป่ ระทับของ
พระจักรพรรดิ (Russian Czars’ Residence) พร้อมชมพิพธิ ภัณฑ์เฮอมิเทจ ซึง่ พระนางแคทเธอ
รีนทีส่ อง ได้สะสมงานจิตรกรรมภาพเขียนกว่า 226 ภาพ งานชิน้ เอกของจิตรกรก้องโลก อาทิ ลีโอ
นาโด ดาวินซี,่ ราฟาเอล ไมเคิลแองเจโล, แรมแบรนท์ ทาให้พระราชวังแห่งนี้ กลายเป็ นพิพธิ ภัณฑ์
ทีร่ วบรวมงานศิลปะและโบราณวัตถุล้าค่ากว่า 3 ล้านชิน้ ให้อนุชนรุน่ หลังได้ชน่ื ชมสืบต่อมา
เชิ ญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร ขอนาท่านเดินทางสูป่ ี โตรโวเรตส์ ชมพระราชวังปี เตอร์ฮอฟ ซึง่ สร้างขึน้ มาประหนึ่ง
เป็ นคูแ่ ข่งของพระราชวังแวร์ซายส์ ในกรุงปารีส พระราชวังปี เตอร์ฮอฟ ตัง้ อยูบ่ นเนินเขาอย่างสง่า
งาม สามารถแลเห็นอ่าวของฟินแลนด์ พระเจ้าปี เตอร์มหาราชเป็ นผูส้ ร้างแบบพระราชวังแห่งนี้ บน
เนื้อทีก่ ว่า 300 เอเคอร์ แวดล้อมด้วยสวนสวย และน้าพุ ภายในราชวังท่านจะได้ต่นื ตาตื่นใจกับการ
ตกแต่งภายในทีว่ จิ ติ รตระการตา อาทิเช่น ห้องท้องพระโรง ห้องอาหาร ห้องพระฉายาลักษณ์เป็ น
ต้น
เชิ ญท่านรับประทานอาหารคา่ พร้อมดูโชว์พื้นเมืองของรัสเซีย ณ Nikolaevski Palace
(เวลา 1830-2100 น.) ระหว่างโชว์เพลิดเพลินกับคาร์เวียร์ พร้อม วอดก้า หรือแชมเปญ
หลังจากจบโชว์แล้วขอนาท่านกลับสูท่ า่ เรือ เพือ่ พักผ่อนบนเรือ

พักค้ างแรมบนเรือรักเรือสาราญ
หมายเหตุ :

Regal Princess

ทัวร์ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ สองวัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงทัวร์ หรือยกเลิ ก หรือสลับตาม
ความเหมาะสม
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วันที่เก้าของการเดิ นทาง
28 พ.ค. 61 (จันทร์)

เซนต์ปีเตอร์สเบิ รก์ , รัสเซีย

เชิ ญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
Option 4 : ทัวร์เต็มวันกับทางบริษทั ฯ วันทีส่ อง
วันนี้ เรามีความยินดีขอนาท่านชม มหาวิ หารเซ็นต์ไอแซค (St.Issac’s Cathedral) ทีส่ ร้างขึน้
เพือ่ เทิดพระเกียรติของพระเจ้าปี เตอร์มหาราชเนื่องในวันพระราชสมภพ หลังคาโดมทองคาทาด้วย
ทองคาแผ่นหนักถึง 011 กิโลกรัม ทีเ่ ด่นเป็ นสง่า สามารถแลเห็นได้จากทุกมุมของเมืองเซนต์ปีเตอร์
สเบิรก์ ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับสถาปตั ยกรรมตกแต่งภายในทีง่ ดงามประกอบด้วย หินอ่อน และอัญ
มณีทล่ี ้าค่า งานจิตรกรรมของชาวรัสเซีย่ น งานโมเสค เฟรสโก ทาให้มหาวิหารแห่งนี้ดสู ง่ายิง่ นัก
เชิ ญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาชมป้อมปราการ ปี เตอร์แอนด์พอล (Peter and Paul Fortress) ซึง่ ตัง้ อยู่บนเกาะ Zaychy
บนผังของแม่
่
น้ าเนวา (Neva) โดยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช ทรงมีพระราชดาริโปรดให้สร้างเป็ น
ปราการป้องกันทางทะเลบอลติค ป้อมแห่งนี้เคยใช้เป็ นที่ Decembrist ในสมัยนิโคลัสที่ 1 และ
ยังมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการปฏิวตั ขิ องพวกบอลเซวิคอีกด้วย
หากเวลาอานวย ขอเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัยสาหรับการพักผ่อน หรือเดินเล่นสารวจกรุง เซนต์
ปี เตอร์สเบิรก์ ด้วยตนเอง สาหรับท่านทีต่ อ้ งการจับจ่ายสินค้าของฝากญาติมติ รและคนทีท่ ่านรักขอ
เรียนแนะนาท่านสู่ ถนน “เนี ยฟสกี้ปราสเปี้ ยก” ถนนช้อปปิ้ งสายหลักของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์
สิน ค้า พื้น เมืองที่แ นะน าได้แ ก่ เครื่องเคลือบชัน้ ดี (Porcelain) ผลิตภัณ ฑ์ท่ีทาด้ว ยผ้า ลินิ น
ผ้าลูกไม้เนื้อดีลายสวย มีหลากหลายให้เลือกในราคาย่อมเยา ตุ๊กตาไม้ น่ ารักสีสดใส เป็ นต้น หรือ
ขอเรียนแนะนาท่านชมห้างสรรพสินค้าทีม่ ชี ่อื เสียงในเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ เช่น Gostiny Dvor, DLT
(Dom Leningradskoi Torgovli) และ Moskovsky เป็ นต้น นาท่านเดินทางกลับสูเ่ รือ
18.00 น.

เรือออกจากท่ามุง่ หน้าสู่เฮลซิงกิ, ฟินแลนด์
เชิ ญท่านรับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารบนเรือ

พักค้ างแรมบนเรือรักเรือสาราญ
วันที่สิบของการเดิ นทาง
29 พ.ค. 61 (อังคาร)

07.00 น.

Regal Princess

เฮลซิ งกิ , ฟิ นแลนด์

เรือเทียบท่าตัง้ แต่เวลา 07.00 น. – 16.00 น.
เชิ ญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
เรือเทียบท่าเมืองเฮลซิ งกิ ประเทศฟิ นแลนด์

“Welcome to Helsinki, Finland”
ขอน าท่า นชมรอบ กรุงเฮลซิ ง กิ เมืองหลวงของประเทศฟิ น แลนด์ เจ้า ของสมญานามว่ า “ธิ ด าสาวแห่ ง
ทะเลสาบบอลติ ก” โดยขอเริม่ ต้นนาท่านชมบริเวณเมืองเก่าซึง่ ท่ านจะได้ชมอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ทไ่ี ด้รบั
อิทธิพลของรูปแบบการก่อสร้างมาจากรัสเซีย ชมบริเวณจตุรสั ซี เนท ตัง้ แต่อนุ สาวรียข์ องพระเจ้า อเล็กซาน
เดอร์ท่ี 2 อาคารทาเนียบรัฐบาลและมหาวิหารแห่งเฮลซิงกิ อาคารฟิ นลาเดียทีเ่ ป็ นศูนย์ประชุมแห่งชาติ และ
คอนเสิรต์ ฮอล์ล ชมวนอุทยานทีต่ งั ้ อนุสาวรียน์ กั ประพันธ์เพลงเอก ซอง เซเบลลุส และโบสถ์ Temppeliaukio

หน้า 9

บ่าย
16.00 น.

หรือ Church of The Rock โบสถ์ซง่ึ สร้างจากการเจาะแท่งหินยักษ์และสร้างโบสถ์อยู่ใน แท่งหินนัน้ ส่วน
บริเวณทีเ่ จาะก็นาศิลปะยุคใหม่สร้างเป็ นหลังคาเปิ ดไว้อย่างน่ าทึง่ จนได้รบั การยกย่องว่าเป็ นสถาปตั ยกรรมชิน้
เอกชิน้ หนึ่งของโลก
(หมายเหตุ : โบสถ์อาจปิ ดในกรณี ทีม่ ีงานพิ ธี )
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
หากเวลาอานวย เชิญท่านจับจ่ายสินค้าฝากญาติมติ รก่อนกลับบ้าน สินค้าทีน่ ่ าซื้ออาทิเช่น จิวเวลรี,่ เสือ้ ผ้า
สาเร็จรูป, เครือ่ งหนัง, เครือ่ งกีฬา, ของเด็กเล่น, เครือ่ งแก้ว และเครือ่ งมือสือ่ สารจาก Nokia เป็ นต้น
เรือออกจากท่ามุง่ หน้าสูส่ ต็อกโฮล์ม, สวีเดน
เชิ ญท่านรับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารบนเรือ

พักค้ างแรมบนเรือรักเรือสาราญ

วันที่สิบเอ็ดของการเดิ นทาง
30 พ.ค. 61 (พุธ)

07.00 น.

Regal Princess

สต็อกโฮล์ม, สวีเดน

เรือเทียบท่าตัง้ แต่เวลา 07.00 น. – 14.00 น.
เชิ ญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
เรือเทียบท่าสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

“Welcome to Stockholm, Sweden”

บ่าย
14.00 น.

ั่
ขอนาท่านชมรอบกรุงสต็อกโฮล์ม ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นฝงทะเลสาบ
Malaren และทะเล Baltic ประกอบด้วยเกาะเล็ก
เกาะน้อยถึง 14 เกาะ เชือ่ มด้วยสะพานถึง 40 สะพาน ระหว่างทะเลบอลติกและทะเลสาบมารัน นับเป็ นเมือง
ทีส่ วยงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก ท่านจะได้มโี อกาสชื่นชมและเปรียบเทียบสถานทีข่ องราชการต่างๆ ในเขต
เมืองเก่ากับแหล่งธุรกิจและบันเทิงของเมืองใหม่ทผ่ี สมผสานกันอย่างน่ าสนใจ และน่ าศึกษายิง่ โดยเฉพาะ
ทางด้านสถาปตั ยกรรม และการวางผังเมืองโดยเฉพาะจุดชมวิว ณ Fjellgatan จากนัน้ เราขอนาท่านผ่าน
ชมสถานทีส่ าคัญ เช่น พระราชวังหลวง ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบบาร๊อค ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 60ปี จึงเสร็จ
สมบูรณ์ เป็ นทีแ่ สดงอาวุธของพระราชวงศ์ และพระราชยานพาหนะ ตลอดจนพระราชสมบัตทิ ย่ี ากจะประเมิน
ค่าได้ เป็ นต้น จากนัน้ ขอนาท่านชม ศาลากลาง City Hall ชมความงดงามภายใน ซึง่ ประกอบไปด้วยอิฐกว่า
8 ล้านก้อน เป็ นสถาปตั ยกรรมทีง่ ามวิจติ รยิง่ และสถานทีแ่ ห่งนี้ยงั เคยใช้เป็ นทีแ่ จกรางวัลโนเบลในเดือน
ธันวาคมอีกด้วย
เชิ ญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ
เรือออกจากท่ามุง่ หน้าสูโ่ คเปนเฮเกน, เดนมาร์ก
เชิ ญท่านรับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารบนเรือ

พักค้ างแรมบนเรือรักเรือสาราญ

Regal Princess
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วันที่สิบสองของการเดิ นทาง
31 พ.ค. 61 (พฤหสบดี)

ล่องทะเล

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าและอาหารกลางวันอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรือ
 ขอต้อนรับเช้าอันสดใสด้วยการเดินเล่นออกกาลังกายบนดาดฟ้าเรือ สูดอากาศสดชื่นเย็นสบาย เพิม่ พลัง
ให้กบั ชีวติ หรือจะร่วมเต้นแอโรบิคกับครูฝึกแสนร่าเริง และมีอธั ยาศัย วันนี้จะเป็ นอีกวันหนึ่งที่ท่านจะได้
พักผ่อนอย่างอิสระเลือกทาในสิง่ ทีป่ รารถนา และพบกับกิจกรรมอันแสนสนุ กสนาน และน่ าสนใจตามสไตล์ท่ี
คุณถนัด เช่น การเต้นบอลรูม การทาอาหาร การจัดดอกไม้ การแข่งขันกีฬา การประมูลภาพงานศิลปะ การ
แข่งขันร้องเพลงคาราโอเกะ และโปรแกรม Scholarship @Sea ทีน่ ่าสนใจ เป็ นต้น
เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารบนเรือ
*** คืนนี้ ก่อนเวลา 24.00 น. ขอให้ทุกท่านจัดกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่ และวางไว้หน้ าห้องพักของท่าน เพื่อ
ที่ เจ้าหน้ าที่ จะได้รวบรวมไปเก็บไว้ที่ห้องสโตร์และนาลงจากเรือในวันรุ่งขึ้น โดยเรือจะแจ้งเวลาให้ ท่าน
ทราบอีกครัง้ หนึ่ ง
ขอให้ทุกท่านแยกของใช้จาเป็ นเช่นเสื้อผ้า หนังสือเดิ นทาง (Passport) เอกสารต่างๆ รวมถึงยา
ประจาตัวใส่กระเป๋าเดิ นทางใบเล็ก

พักค้ างแรมบนเรือรักเรือสาราญ
วันที่สิบสามของการเดิ นทาง
01 มิ .ย. 61 (ศุกร์)
05.00 น.

Regal Princess

โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก – กรุงเทพฯ

เรือเทียบท่าตัง้ แต่เวลา 05.00 น.
เรือเทียบท่าเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

“Welcome to Copenhagen, Denmark”
เช้า
10.00 น.
14.25 น.

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย รอเจ้ าหน้ าที่ประกาศเรี ยกลงเรื อ และรับกระเป๋ าสัมภาระ
นาท่านออกเดินทางสูท่ า่ อากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน
เหินฟ้าสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทยอินเตอร์เนชันแนล
่
เทีย่ วบินที่ TG951
( 1425-0600+1) อาหารและเครือ่ งดื่มบริการบนเครือ่ ง (บินประมาณ 10.35 ชม.)ใช้เครือ่ ง โบอิง้ 777-300

วันที่สิบสี่ของการเดิ นทาง
02 มิ .ย. 61 (เสาร์)
06.00 น.

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กรุงเทพฯ
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ใบเสนอราคา
รายการล่องเรือสาราญสู่ สแกนดิเนเวีย-รัสเซีย Regal Princess
ระหว่ างวันที่ 20 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2561
อัตราค่ าบริการ






ผู้ใหญ่ (พักห้ อง Inside)
พักห้ องแบบมีระเบียง (Balcony)
พักห้ องแบบมินิสวีท (Mini Suite)
ทีน่ ั่งบนเครื่องบินแบบ Economy Deluxe
ทีน่ ั่งบนเครื่องบินแบบ Business

เพิม่
เพิม่
เพิม่
เพิม่

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

178,000.–
28,000.–
50,000.–
43,500.-

สอบถาม.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

** หมายเหตุ- ราคาตัว๋ เครื่ องบินและค่าบริ การ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยน
ราคาน้ ามันดิบที่มีผลต่อสายการบินและเรื อสาราญ
ค่ าบริการรวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัดสายการบินไทย เส้นทาง กรุ งเทพ-โคเปนเฮเกน-กรุ งเทพ (รวมภาษีน้ ามันแล้ว)
ค่าห้องพักบนเรื อแบบห้องพักภายใน (Inside) (พัก 2 ท่าน/ห้อง จานวน 11 คืน) / ภาษีท่าเรื อ
ค่าวีซ่าเชงเก้น
ค่าทิปบนเรื อ
ค่าทิปคนขับรถ
ค่าทัวร์บนฝั่งที่ระบุในรายการ
ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุ ระหว่างเดินทาง ทุนประกัน 1,000,000 บาท เจ็บป่ วย รักษาพยาบาล 1,055,555 บาท
(อายุต่ากว่า 16 ปี หรื อมากกว่า 75 ปี ทุนประกัน 500,000 บาท รักษาพยาบาล 750,000 บาท)
 มีหวั หน้าทัวร์คอยบริ การ ตลอดรายการตามที่ระบุ
** หมายเหตุ- โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยน โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า








ค่ าบริการไม่ รวม
 ทัวร์บนฝั่งที่เมืองรัสเซี ย
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 %

เงื่อนไขการชาระเงิน

ชาระมัดจางวดแรก 50,000บาท / ท่าน

ชาระส่ วนที่เหลือ

ภายใน 7 วันหลังจากการยืนยันห้องพัก
ภายในวันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2061

เนื่องจากการเดินทางครั้งนีใ้ ช้ เรือสาราญเป็ นหลัก ดังนั้นจึงต้ องปฎิบัติตามกฎระเบียบของเรือ ตามรายละเอียดดังนี้
Cancellation :

Days prior to cruise
81 days or more
80 – 55 days
54 – 22 days
Within 21 days

Penalty
None
Deposit (50,000. - Baht)
50 percent of total charges
100 percent of total charges

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

Arcadia Cruise Center

ใบอนุญาตเลขที่ 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

