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Code: IE04-CRUISE-NORTHSEA-10TG-MAY-AUG-99-MN0205 

10 วนั ลอ่งเรอืทะเลเหนอื นอรว์เีจีย้น ฟยอรด์ 

Royal Caribbean – Jewel of the SEAs!!! 

 

 

****โปรโมช ัน่พเิศษ...ลอ่งเรอืทะเลเหนอื โดย สายการบนิไทย**** 

30 พ.ค. – 8 ม.ิย. 2563 / 15 – 24 ส.ค. 2563 

เร ิม่ตน้.....99,900 บาท 

(พเิศษ!! ราคานีร้วมทวัรพ์าเทีย่วทกุประเทศ ไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้ /รวมทปิไกดแ์ละคนขบัแลว้) 

โคเปนเฮเกน – ไกเรงเก ้ฟยอรด์ – สกายวอลคด์าลสน์บิบา – เบอรเ์กน – เมาทอ์รูเิกน้  

 สตาแวนเกอร ์– ครสิเตยีนซานด ์– โคเปนเฮเกน 
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ขอสงวนสทิธิห์ากเรอืมกีารปรบัเปลีย่นทา่เทยีบเรอื ซึง่ทางทวัรจ์ะท าการแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ตอ่ไป 

ทอ่งเทีย่ว Shore Excursion ของเรอื อาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัการเขา้ออกของ

ตารางเดนิทางเรอื 

10 วนั ลอ่งเรอืทะเลเหนอื นอรว์เีจีย้น ฟยอรด์ 

Royal Caribbean – Jewel of the SEAs!!! 

เรอืบรรจผุูโ้ดยสารได ้2,139 คน จ านวน 13 ช ัน้ ระวาง 90,090 ตนั 

 หอ้งพกัมรีะเบยีงววิทะเล  (Ocean View with Balcony) 

 

 หอ้งพกัแบบ Inside 

 

เสน้ทางเดนิเรอื 
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วนัแรก กรงุเทพมหานคร – โคเปนเฮเกน 

 

22.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชคอนิแถว D ประตทูางเขา้ที ่3-4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก  

สายการบนิไทย ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

วนัทีส่อง โคเปนเฮเกน – เชคอนิลงเรอืส าราญ Royal Caribbean – Jewel of the Seas!! 

 

01.20 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิสุวรรณภมู ิ(BKK) สูส่นามบนิโคเปนเฮเกน (CPH) เดนมารก์โดยการบนิไทย 

เทีย่วบนิที่ TG950 สายการบนิบรกิารอาหารค ่าและอาหารเชา้ บนเครื่องบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.30 

ชม.) 

07.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 น าท่านชม เงอืกนอ้ย หรอื ลติเติล้เมอรเ์มด (Little mermaid)    รูปปั้นทองแดงของเจา้หญงิเงอืกนอ้ยบน

โขดหนิ ตัวละครที่มาจากนทิานอันโด่งดังของนักประพันธช์าวเดนชิ ฮันส ์ครสิเตยีน  แอนเดอรส์ัน รูปปั้น

เงอืกนอ้ยนี้เปรยีบเสมอืนเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโคเปนเฮเกน ซึง่เป็นผลงานของ Edv. Eiriksen สรา้งขึน้

เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานถงึจนิตนาการของแอนเดอรส์ัน และเป็นนทิานอกีเรือ่งทีห่ลายๆท่านคงเคยไดฟั้ง แม ้

กระทั่งดสินียย์ังเคยน าเรื่องนี้มาท าเป็นภาพยนตร์การต์ูน จากนัน้น าท่านชมน ้าพุแห่งราชนิีเกฟิออน (The 

Gefion Fountain) ซึง่สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1908 ชือ่ Gefion นี้คอืชือ่ของเทพเจา้ในต านานของชาว

สแกนดเินเวยีน ไดเ้วลาน าทา่นแวะชมภายนอก พระราชวังอมาเรยีนบอรก์ (Amalienborg) เป็นพระราชวังที่

พระราชนิมีารเ์กรเธอที ่2 แห่งราชวงศเ์ดนมารก์ประทับอยู ่และเป็นทีป่ระทับของราชวงศเ์ดนมารก์มาตัง้แต่

ค.ศ. 1794 เป็นสถาปัตยกรรมแบบร็อคโคโค บรเิวณกลางลานมพีระรูปทรงมา้ของพระเจา้เฟรดเดอรกิที ่4 

นอกจากนี้เริม่ตัง้แต่เวลา 11.30 น. ทหารหลวงจะเดนิสวนสนามจากพระราชวังโรเซน่บอรก์ (Rosenborg) 

และเคลือ่นขบวนมาเปลีย่นเวรเฝ้ายามทีห่นา้ในทุกวัน น าท่านสูถ่นนสตรอยเกต (Strøget) แหล่งชอ้ปป้ิงที่

ใหญท่ีส่ดุของโคเปนเฮเกนและอยูใ่จกลางเมอืง เป็นถนนคนเดนิยาวทีส่ดุในโลกทีม่คีวามคับคั่งของรา้นคา้ 

ตัง้แต่สนิคา้ราคาถูกและสนิคา้แบรนด์เนมที่มรีาคาแพงที่สุดในโลก ถนนคนเดนินี้มคีวามยาวถงึ 1.1 

กโิลเมตรทีย่ืน่จากศาลาว่าการเมอืงไปยังถนน Kongens Nytorv Strøget จงึถูกตัง้เป็นชือ่เล่นของถนนคน

เดนิดังกล่าวตัง้แต่ยคุศตวรรษที ่18 เป็นตน้มาและครอบคลุม ถนน 4 สายดว้ยกัน อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง

สนิคา้ตามอธัยาศัย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย 

 

14.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอืโคเปนเฮเกน เพือ่เชคอนิลงเรอืส าราญ Royal Caribbean – Jewel of the 

SEAs!! 

17.00 น. เรอืส าราญเดนิทางออกจากทา่เทยีบเรอืโคเปนเฮเกน 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

 

วนัทีส่าม   At Sea 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

อสิระใหท้า่นพักผอ่น บนเรอืส าราญหรตูามอธัยาศัย ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหารหรอืน่ังเล่นในคลับ 

เลาจน์ หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไมว่่าจะเป็นชอ้ปป้ิงทีร่า้นขายสนิคา้

ปลอดภาษีบนเรอื (Duty Free) และสว่นสนัทนาการอืน่ๆอกีมากมาย กจิกรรมความบันเทงิอันหลากหลายที่

ทา่นสามารถเลอืกใชบ้รกิารบนเรอืส าราญ เชน่ 

Public Room  :บารแ์ละเลาจน ์หอ้งสมดุ หอ้งอนิเตอรเ์นต 

Entertainment  :ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืมจีดัแสดงหรอืจะเลอืกน่ังเลน่ในคลับ เลาจน ์บารต์า่งๆ

หลากหลาย 

   สไตล ์คาสโิน ดสิโกเ้ธค หอ้งเลน่เกม 

Sport and Activities  :สระวา่ยน ้า สปอรท์คอรท์ ฟิตเนต มนิกิอลฟ์ 

Spa and Wellness  :หอ้งสปา หอ้งสตรมี บวิตี ้ซาลอน โยคะ และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 อสิระใหท้า่นพักผอ่น บนเรอืส าราญหรตูามอธัยาศัย 

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

 

วนัทีส่ ี ่ ไกเรงเกฟ้ยอรด์ – จดุชมววิดาลส์นบิบา (UNESCO) – น า้ตก Fossevandring 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

07.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เทยีบเรอืเมอืงไกเรงเก ้

 น าท่านน่ังเรอืเทนเดอรโ์บท (Tender boat) เพือ่ขึน้ฝ่ังส าหรับการท่องเทีย่วฟยอรด์อันสวยงามและขึน้ชือ่

อกีแหง่หนึง่ของนอรเ์วย ์น าทา่นน่ังรถโคช้สูจุ่ดชมววิ Flydalsjuvet ซึง่เป็นจุดชมววิทีส่ามารถมองเห็นความ

งามของไกเรงเกฟ้ยอรด์แบบพาโนรามา และเป็นจดุทีช่า่งภาพมอือาชพีนยิมมาเก็บภาพความงามของฟยอร์

ดแหง่นี ้อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพและเดนิเลน่ชมบรรยากาศไดต้ามอธัยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู่

จุดชมวิว ดาล์สนิบบา (Dalsnibba) ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดและสวยสุดของนอร์เวย์ ซ ึ่ง

นักทอ่งเทีย่วสามารถสมัผัสความงามอันน่าอัศจรรยข์องไกเรงเก ้ฟยอรด์ไดอ้ยา่งใกลช้ดิและยังไดช้มความ

เขยีวขจแีละสขีาวของ เทอืกเขาไกเรงเก ้ซึง่ถกูปกคลุมไปดว้ยหมิะไดใ้นแบบพาโนรามา จุดชมววิแห่งนี้อยู่

สูงกว่า 1,500 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ในยามหมอกลงนักท่องเที่ยวจะรูส้กึเสมอืนยนือยู่บนทอ้งฟ้าเลย

ทีเดียว ทัศนียภาพอันแสนบรสิุทธิง์ดงามท าใหจุ้ดชมววิแห่งนี้ไดข้ ึน้ทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทาง 

ธรรมชาต ิ(UNESCO World Heritage) และเปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วมาเยอืนไดร้ะหวา่งเดอืน มถินุายน-กนัยายน

เทา่นัน้ 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่Norsk Fjord Center เพือ่เทีย่วชมความสวยงามทางธรรมชาตขิองนอรเ์วย ์น าท่านชม

ความสวยงามของน ้าตก Fossevandring ซึง่เป็นน ้าตกเสน้ใหญใ่นเมอืงไกเรงเก ้น าทา่นเดนิเลน่สมัผัสความ

สวยงามของน ้าตก เทอืกเขา และแมน่ ้า แห่งเมอืงไกเรงเก ้พรอ้มเก็บภาพธรรมชาตพิสิทุธิอ์ันเลือ่งชือ่ของ

นอรเ์วย ์สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่รอืส าราญ หากพอมเีวลาทา่นสามารถเดนิเล่นบรเิวณท่าเรอืที่

เรยีกไดว้า่มวีวิอนัสวยงามเหมาะแกก่ารพักผอ่นและสดูอากาศบรสิทุธิเ์ป็นอยา่งยิง่ 
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16.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่รอืส าราญ 

17.00 น. เรอืออกเดนิทางจากทา่เทยีบเรอืไกเรงเก ้สูท่า่เรอืเมอืงเบอรเ์กน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

วนัทีห่า้  เบอรเ์กน – พระราชวงัหลวง – เคเบิล้คารเ์ขาอลูรนิเกน้ – ชมเมอืงเบอรเ์กน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

09.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เทยีบเรอืเมอืงเบอรเ์กน 

น าท่านชมกรุงเบอรเ์กน ชมอาคารไมห้นา้อ่าวบรกิเกน (Bryggen) ซึง่เรยีกไดว้่าเป็นเมอืงเก่าของเบอร์

เกน และเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงนีไ้ปแลว้ ดว้ยหอ้งแถวสงู 3 ชัน้ทีส่รา้งดว้ยไมท้าสขีาว แดง เหลอืง เขยีว 

จั่วหนา้สามเหลีย่ม มเีสน่หน่์ารักตรงทีด่า้นหนา้มักจะตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลักเป็นรูปหัวกวาง ตัวแคปรคิอน 

หรอื มา้มังกร และรูปตุ๊กตาต่างๆ อาคารบรกิเกนถงึ 61 หลังไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นแหล่งมรดกโลกทาง

วัฒนธรรม และยังใชเ้ป็นรา้นคา้ แกลเลอรี่ รา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึ งานศลิปะ รา้นอาหาร พพิธิภัณฑ ์ท าให ้

อาคารบรกิเกนเป็นเรอืนแถวทีง่ดงามทีส่ดุในโลกก็วา่ได ้สมควรแกเ่วลาน าท่านเขา้ชมป้อมปราการเบอรเ์กน

ฮสุ (Bergenhus Fortress) เป็นป้อมปราการทีต่ัง้อยูใ่นเมอืงเบอรเ์กน สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่13 เป็น

ปราสาทตัง้อยู่ที่ทางเขา้ของท่าเรือ ปราสาทแห่งนี้เป็นหนึ่งในป้อมปราการที่เก่าแก่ที่สุดและไดรั้บการ

อนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดเียีย่ม  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย 

 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมพระราชวังหลวงแหง่เมอืงเบอรเ์กน (The Royal Residence Museum) เป็นอดตีพระราชวังที่

ประทับของกษัตรยิแ์หง่นอรเ์วย ์หากแปรพระราชฐานมายังเบอรเ์กน สันนษิฐานว่าพระราชวังแห่งนี้สรา้งขึน้

ในชว่งยคุกลางประมาณศตวรรษที ่17 ปัจจบุนัไดรั้บการอนุรักษ์และกลายเป็นพพิธิภัณฑท์ีจ่ัดแสดงขา้วของ

เครือ่งใชต้่างๆ สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิสู่เขาอลูรเิกน้ (Ulriken) เพือ่น่ังรถกระเชา้ขึน้ไปบนยอดเขาทีสู่ง

ทีส่ดุของเบอรเ์กน ซึง่มคีวามสงูเหนือระดับน ้าทะเลที ่643 เมตร อสิระใหท้่านไดช้มววิพาโนรามาและเก็บ

ภาพความสวยงามเหนือเมอืง ฟยอรด์ ภเูขาจนไปถงึทะเล จุดชมววิบนยอดเขา Ulriken เป็นจุดถ่ายรูปทีด่ี

ทีส่ดุ หากอากาศด ีจะสามารถมองเห็นววิเกาะทีอ่ยูท่างตอนเหนือและใตข้องเบอรเ์กน จากนัน้อสิระใหท้่าน

ไดเ้ดนิเลน่ในเมอืงเบอรเ์กน หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย 

18.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่รอืส าราญ 

19.00 น.  เรอืเดนิทางออกจากทา่เรอืเมอืงเบอรเ์กน มุง่หนา้สูเ่มอืงสตาแวนเกอร ์
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

วนัทีห่ก  สตาแวนเกอร ์– ลอ่งเรอืไลเซ ่ฟยอรด์  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

09.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืสตาแวนเกอร ์

น าท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรอืชมไลเซฟ่ยอรด์ (Lyse Fjord Cruise) อกีหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วทาง

ธรรมชาตทิีเ่รยีกไดว้า่สวยตดิอนัดับโลก ฟยอรด์แห่งนี้นักท่องเทีย่วและชา่งภาพมอือาชพี นยิมมาเก็บภาพ

ความสวยงามมากมาย จนในปี 2011  ไพรเกส้โตเลนและไลเซ ่ฟยอรด์ ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีม่เีอกลักษณ์และเป็นจุดถ่ายภาพธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ท่านจะไดช้มทัศนียภาพ

และทวิทัศนอ์นัสวยงามของฟยอรด์แหง่นอรเ์วย ์ซึง่มคีวามสวยงามแตกตา่งกนั เสน้ทางลอ่งเรอืฟยอรด์แหง่

นี ้เป็นเสน้ทางอนัซนีใหม ่ส าหรับลกูคา้ทีต่อ้งการสมัผัสธรรมชาตนิอรเ์วยท์ีต่่างออกไป อสิระใหท้่านไดเ้ก็บ

ภาพความสวยงามตามอธัยาศัย  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 
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บา่ย น าทา่นเทีย่วชมเมอืงสตาแวนเกอร ์(Stavanger) ซึง่ตัง้อยูบ่นแหลมสตาแวนเกอร ์(Stavanger Peninsula) 

ตัวเมอืงตัง้อยู่ในเขตรูกาลันด ์( Rogaland County) ซึง่อยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศ ปัจจุบันเป็น

ศูนยก์ลางของอุตสาหกรรมปิโตรเลยีมของนอรเ์วย ์รวมไปถงึการแหล่งผลติปลากระป๋องและการต่อเรอืที่

ส าคัญแห่งหนึง่ของประเทศ น าท่านชมโบสถส์ตาแวนเกอร ์(Stavanger Cathedral) เป็นโบสถท์ีเ่ก่าแก่

ทีส่ดุในประเทศนอรเ์วย ์ตัง้อยู่บรเิวณตอนกลางของเมอืง สรา้งขึน้ในชว่งปีค.ศ.1100 แลว้เสร็จประมาณปี

ค.ศ. 1150 โดยบาทหลวงเรยนั์ลดช์าวอังกฤษ โบสถแ์ห่งนี้ถูกสรา้งในสไตลแ์องโกล-นอรแ์มน และในชว่ง

ปลายศตวรรษที ่13 ไดม้กีารเพิม่สไตลโ์กธคิเขา้ไปดว้ย ปัจจุบันเป็นหนึง่ในสถานทีท่่องเที่ยวทีม่ชี ือ่เสยีง

และไดรั้บความนยิมมากทีส่ดุแห่งหนึง่ของเมอืงสตาแวนเกอร ์จากนัน้น าท่านเทีย่วย่านเมอืงเก่าสตาแวน

เกอร ์(Old Stavanger) ยา่นประวัตศิาสตรเ์กา่แกข่องเมอืงทีท่อดยาวไปตามถนนสายเกา่ทีค่ดเคีย้วไปมา 

ซึง่ตลอดสองขา้งทางเป็นทีต่ัง้ของ อาคารไมเ้กา่จากศตวรรษที ่18-19 ทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์เอาไวเ้ป็นอยา่งด ี

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑร์ว่มสมยั (Museum of Art) ซึง่จัดแสดงงานศลิปะตา่งๆมากมาย ไดเ้วลาน า

ท่านชมอนุสาวรยีส์ามดาบ (The Three Swords Monument) หรอื Sverd i Fjell อนุสาวรยีท์ีต่ัง้อยูบ่น 

Hafrsfjord อยูห่า่งจากใจกลางของตัวประมาณ 6 กโิลเมตร มลีักษณะเป็นดาบสงู ประมาณ 10 เมตร ปักอยู่

กบัหนิบรเิวณเนนิเขาใกล ้ๆ ฟยอรด์ ถกูสรา้งโดยปฏมิากร Fritz Roed เพือ่ระลกึถงึสมรภมูทิี ่Hafrsfjord ในปี 

872  

 

18.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่รอืส าราญ 

19.00 น. เรอืเดนิทางออกจากทา่เรอื 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

วนัทีเ่จ็ด ครสิเตยีนซานด ์
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

07.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เทยีบเรอืเมอืงครสิเตยีนซานด ์

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงครสิเตยีนซานด ์(Kristiansand) เป็นเมอืง เทศบาล และเมอืงหลวงเทศมณฑลเวสต์-

อักแดร ์ประเทศนอรเ์วย ์เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากเป็นอันดับ 5 ของนอรเ์วย ์เป็นเมอืงตัง้อยูบ่นอา่วสแก

เกอรแ์รค ทางตะวันตกเฉียงใตข้องกรงุออสโล เป็นเมอืงทา่ทางทะเล มทีา่เรอืขนาดใหญ่ทีป่ลอดน ้าแข็งใน

ฤดหูนาว มอีตุสาหกรรมตอ่เรอื งานโลหะ การท าประมง น าทา่นเทีย่วชมความสวยงามและน่ารักของเมอืงค

รสิเตียนซานด ์น าท่านเที่ยวชมโบสถ์ประจ าเมอืง (Kristiansand Cathedral) จากนัน้น าท่านเขา้ชม

พพิธิภัณฑปื์นใหญ่ (Cannon Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ี ่Møvik ห่างจากใจกลางเมอืง Kristiansand ไป

ประมาณ 8 กโิลเมตรเป็นพพิธิภณัฑไ์ดจ้ัดเก็บอปุกรณ์จรงิจากการตดิตัง้ทางทหารในอดตี โดยมปืีนใหญ่ซึง่

ตัง้ประจ าการและใชจ้รงิในอดตี อสิระใหท้่านไดช้มปืนใหญ่หลากหลายแบบทีน่ ามาจัดเก็บและแสดงใน

พพิธิภณัฑแ์หง่นี ้

 

   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมบงัเกอรโ์อเดอรโ์รยา (Odderoya fort) ตัง้อยูบ่นเกาะทางตอนใตข้องเมอืงครสิเตยีนซาน ซึง่

เป็นหลมุบงัเกอรท์ีใ่ชง้านในสมยัสงคราม และยงัเป็นสถานทีส่ าหรับฝึกทหารในการเขา้ร่วมสงคราม ปัจจุบัน

ป้อมปราการหรอืบงัเกอรแ์ห่งนี้จัดเป็นสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรอ์กีแห่งของประเทศนอรเ์วย ์ไดเ้วลา

น าทา่นหมูบ่า้นชาวประมง (Fisherbyrgga) ซึง่เป็นอาคารหลังเล็กๆเรยีงรายหลากสสีัน เป็นอกีหนึง่ไฮไลท์

แห่งการมาท่องเที่ยวและชมการด ารงชีวติของชาวประมงนอร์เวย์ในอดีต ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมสวน

พฤกษศาสตรอ์าเดอร ์(Agder Natural Botanical Garden) พพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรธ์รรมชาตแิละสวน

พฤกษศาสตรม์หาวทิยาลัย Agder เป็นพพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรธ์รรมชาตแิห่งเดยีวในชายฝ่ังทางตอนใต ้

ของนอรเ์วย ์พพิธิภณัฑน์ีก้อ่ตัง้ขึน้ในปี 1828 เป็นสว่นหนึง่ของ Kristiansand Katedralskole  
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16.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่รอืส าราญ 

17.00 น. เรอืเดนิทางออกจากทา่เรอื 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

 

วนัทีแ่ปด   At Sea 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

อสิระใหท้า่นพักผอ่น บนเรอืส าราญหรตูามอธัยาศัย ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหารหรอืน่ังเล่นในคลับ 

เลาจน์ หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไมว่่าจะเป็นชอ้ปป้ิงทีร่า้นขายสนิคา้

ปลอดภาษีบนเรอื (Duty Free) และสว่นสนัทนาการอืน่ๆอกีมากมาย กจิกรรมความบันเทงิอันหลากหลายที่

ทา่นสามารถเลอืกใชบ้รกิารบนเรอืส าราญ เชน่ 

Public Room  :บารแ์ละเลาจน ์หอ้งสมดุ หอ้งอนิเตอรเ์นต 

Entertainment  :ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืมจีดัแสดงหรอืจะเลอืกน่ังเลน่ในคลับ เลาจน ์บารต์า่งๆ

หลากหลาย 
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   สไตล ์คาสโิน ดสิโกเ้ธค หอ้งเลน่เกม 

Sport and Activities  :สระวา่ยน ้า สปอรท์คอรท์ ฟิตเนต มนิกิอลฟ์ 

Spa and Wellness  :หอ้งสปา หอ้งสตรมี บวิตี ้ซาลอน โยคะ และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 อสิระใหท้า่นพักผอ่น บนเรอืส าราญหรตูามอธัยาศัย 

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

หมายเหต ุ     กอ่นเรอืกลับเทยีบทา่ในค ่าวันนี้ท่านจะไดรั้บป้ายผูกกระเป๋าสตี่างๆ ซึง่เป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋า

ลงจากเรอื ทา่นจะตอ้งจัดกระเป๋าใบใหญว่างไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเครือ่งใชท้ีจ่ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดนิทางใบเล็ก 

เพราะเจา้หนา้ทีข่องเรอืจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญข่องท่านไปตัง้แต่กลางดกึ และบัญชคี่าใชจ้่ายต่างๆ จะถูกสง่มาใหท้่าน

ตรวจเชค็กอ่นท าการช าระในวันรุง่ขึน้ ส าหรับทา่นทีต่อ้งการช าระผา่นบตัรเครดติ ทางบรษัิทเรอืจะชารจ์คา่ใชจ้า่ยผา่นบตัร

เครดติทีท่า่นไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวันทีท่า่นเชค็อนิโดยอตัโนมตั ิ

 

วนัทีเ่กา้  โคเปนเฮเกน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 
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07.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เทยีบเรอืโคเปนเฮเกน 

น าทา่นสูย่า่นนูฮาวน ์(Nyhavn)  หรอืแหล่งบันเทงิยา่นรมิน ้าของเมอืงโคเปนเฮเกน ซึง่เป็นยา่นคา้ขายและ

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญ เพราะมทีัง้รา้นคา้ ภตัตาคาร รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ ทอดตัวยาวสองฝ่ัง

แม่น ้า สถาปัตยกรรมบา้นเรอืนสสีันฉูดฉาดสวยงาม มทีัง้รูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบเก่าและแบบใหม่

ผสมผสานกันไดอ้ย่างลงตัว น าท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรอืชมทัศนียภาพเมอืงโคเปนเฮเกน้ อสิระให ้

ทา่นถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

 

 

11.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิโคเปนเฮเกน 

14.25 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิโคเปนเฮเกน โดยเทีย่วบนิ TG951 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช.ม.) 

 สายการบนิมบีรกิารอาหารกลางวันและอาหารค ่าระหวา่งเทีย่วบนิ 

 

วนัทีส่บิ กรงุเทพมหานคร 

 

06.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ.... 
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10 วนั ลอ่งเรอืทะเลเหนอื นอรว์เีจีย้น ฟยอรด์ 

Royal Caribbean – Jewel of the SEAs!!! 

อตัราคา่บรกิาร 30 พ.ค. / 15 ส.ค. 

ราคาผูใ้หญ ่(พกัหอ้งคู ่INSIDE)  ทา่นละ 99,900 

อพัเกรดเป็นหอ้งพักแบบมรีะเบยีงทะเล (พกัหอ้งคู ่Sea-View Balcony) ทา่นละ 18,000 

พักเดีย่วเพิม่ ทา่นละ (คดิทีห่อ้งพักแบบ INSIDE ซึง่เป็นราคาเริม่ตน้) 33,000 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ (ราคายนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ 

confirm เทา่น ัน้) 

95,000-130,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิหักคา่ใชจ้า่ย (ผูใ้หญ)่  (ไมร่วมตัว๋ BKK-CPH-BKK) - TG 27,000 

กรณีมวีซีา่แลว้หรอืไมต่อ้งยืน่วซีา่ หักคา่ใชจ้า่ย ไมร่วมวซีา่ 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิ 

ทีส่ายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่1 กนัยายน 2563) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 

กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วลอ่งเรอืส าราญ (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิไทย  (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 30 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท  (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) 
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 คา่ภาษี (Port Fee) ในทกุประเทศ  

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง  

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบใุนโปรแกรม, คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และทปิตา่ง  

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่วซีา่เชงเกน้นอรเ์วย ์ประมาณ 3,000 บาท (คา่ธรรมเนยีมวซีา่ขึน้กบัอตัราแลกเปลีย่น) 

 คา่ Gratuities ของทางเรอื ซึง่จะเรยีกเกบ็จากอนิวอยซ ์เป็นเงนิ 3,300 บาทตอ่ทา่น  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 41,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลังไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทางแน่นอน 

    ส ารองทีน่ ัง่ (ผูเ้ดนิทางพกัเดีย่ว) ทา่นละ 61,000 บาท 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 60 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง  

กรณียกเลกิ 

* ยกเลกิ 120 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

* ยกเลกิ 90-119 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่มดัจ า 35% 

* ยกเลกิ 60-89 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หกัคา่มดัจ า 60% 

* ยกเลกิ 30-59 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หกัคา่มดัจ าเต็มจ านวน  

* ยกเลกิ 08-29 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หกัคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวน 

* ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 7 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวน 

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม*** 

หมายเหต ุ:  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางใน กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 
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 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึ

และรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 การทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีที่

ทา่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์การใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ ทา่นไดท้ าการตกลงหรอืแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธวซีา่และจะไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระ มาแลว้  หาก

ทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ หลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ 

 สถานฑตูเก็บคา่ธรรมเนียมวซีา่ และไมค่นืทกุกรณี 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะ ไมรั่บผดิชอบ 

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุค

ธรรมดา  

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่

เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
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โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง  

( TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูมิติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 
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การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนิด ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย ดังนัน้ท่านจงึไมค่วร

โหลดของมคี่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกดิการสูญหาย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชย

คา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ นอรเ์วย ์

(ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 15 วันท าการ) 

สถานฑตูไมอ่นุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดังนัน้ถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้บรษัิททัวรฯ์ เพือ่ขอ

ยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เครือ่งบนิในชว่งทีท่า่นจะเดนิทางมาดว้ย 

 

(การเตรยีมเอกสาร กรณุาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ) 

1. หนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ และไมช่ ารดุ ขาด หรอืเปียกน า้ 

2. รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเิมตร 2 รปู พืน้ฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพืน้สขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพืน้

เป็นสเีทา ใชไ้มไ่ด)้ เปิดห ู เปิดหนา้ผาก หา้มสวมแวน่สายตาหรอืใสค่อนแท็กเลนส ์ (รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 

6 เดอืน... 

(สถานฑตูมกีารเทยีบรปูกบัหนา้วซีา่ทีเ่คยได)้  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบยีนหยา่ (กรณีผูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สตูบิตัร (กรณีเด็กต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิตัรมา)  
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8. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์: (หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังนี ้ 

- เด็ก เดนิทางกบับคุคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอื

อ าเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบวุา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบชุือ่บดิา)  

- เด็ก เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบวุา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบชุือ่มารดา)   

หนงัสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งรบัรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการตา่งประเทศ

เทา่น ัน้ 

กรณีอ านาจการปกครองบตุรฝ่ายใดฝ่ายนงึ 

-ใบส าเนาบนัทกึการหยา่ โดยระบวุา่บตุรอยูใ่นอ านาจการปกครองของใคร 

-ใบปกครองบตุร (ปค. 14) จากทางอ าเภอ/เขต (ตัวจรงิเทา่นัน้) หรอื ใบฟ้องหยา่ผูใ้ชอ้ านาจศาล 

เอกสารการปกครองบตุร จะตอ้งรบัรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการตา่งประเทศเทา่น ัน้ 

กรณีบตุรบญุธรรม 

-ใบจดทะเบยีนรับบตุรบญุธรรม จากทางอ าเภอ/เขต 

ใบจดทะเบยีนรบับตุรบญุธรรม จะตอ้งรบัรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการตา่งประเทศเทา่น ัน้ 

***ถา้เอกสารมใิชเ่อกสารออกจากประเทศไทย จะตอ้งไดรั้บการรับรองเอกสารจากสถาณทตูของประเทศนัน้ๆ 

ประจ าการในประเทศไทย*** 

9. หลักฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

(ไมต่อ้งระบสุถานทตู ประเทศและวนัทีเ่ดนิทาง) 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN  

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ (อายไุมเ่กนิ 3 

เดอืน) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน  

- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถา่ยส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
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- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบนัศกึษา นัน้วา่ก าลังศกึษาอยู ่ระบชุัน้ปีทีศ่กึษา  

 

10.หลกัฐานการเงนิ :   

ส าเนาสมดุบญัชยีอ้นหลัง 3 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไมต่ า่กวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง  

1 ทา่น และยอดแสดงในบญัชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (ปรับสมดุและส าเนา 7 วันกอ่นยืน่วซีา่) 

หมายเหต ุ : หากสมดุบญัชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่อ่เนือ่ง) เชน่จากเดอืน 1 ขา้มไป

เป็นยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี ทา่นตอ้งไปขอ Bank statement และยอดลา่สดุอพัเดท 7 วันนับจากวนั

ยืน่วซีา่ จากทางธนาคารแทนการถา่ยส าเนาสมดุบญัช ี

************* ตอ้งเป็นบญัชอีอมทรพัยเ์ทา่น ัน้ ************** 

 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงนิใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรยีมเอกสารดังนี้ 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบชุือ่เจา้ของบญัช ีรับรองคา่ใชจ้า่ยใหใ้คร (ตอ้งระบชุือ่

ผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรณุาแนบสตูบิตัร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลักฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสมัพันธว์า่เป็นคน

ในครอบครัวเดยีวกนั 

 (สถานฑตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวันในทกุกรณี ไมต่อ้งแนบมา) 

 

โปรดทราบ 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ
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เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทนัท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


