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ทัวร์ล่องเรือทะเลเหนือ นอร์วีเจี้ยน ฟยอร์ด 10 วัน 7 คืน 
                                    โดยสายการบิน ไทย 

พักบนเรือส าราญ Jewel of the SEAs By Royal Caribbean 7 คืน 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 

(พิเศษ!! ราคาน้ีรวมทัวร์พาเที่ยวทุก - รวมทิปไกด์และคนขับแล้ว) 
โคเปนเฮเกน - ไกเรงเก ้ฟยอร์ด - สกายวอลค์ดาลส์นิบบา - เบอรเ์กน - เมาทอ์ูริเก้น  

 สตาแวนเกอร์ - คริสเตียนซานด์ - โคเปนเฮเกน 
ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางทัวร์จะท าการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป 

ท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ 
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อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้นนอร์เวย์ ประมาณ 3,000 บาท (ค่าธรรมเนียมวีซ่าข้ึนกับอัตราแลกเปลี่ยน) 
ไม่รวมค่า Gratuities ของทางเรือ ซึ่งจะเรียกเก็บจากอินวอยซ์ เป็นเงิน 3,300 บาทต่อท่าน 

 

หลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัตติามเงื่อนไขดังกล่าวเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร ์ที่ระบุในรายการทั้งหมด 

 

ก าหนดการเดินทาง วันที ่30พ.ค.-8มิ.ย. // 15-24 ส.ค. 63      ราคา   99,900.- 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 
สนามบินโคเปนเฮเกน - ลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ าพุแห่งราชินีเกฟิออน - ชมภายนอก พระราชวังอมาเรียนบอร์ก - ถนนสตรอย
เกต - เชคอินลงเรือส าราญ Jewel of the Seas!! By Royal Caribbean - Depart 17.00 PM 

วันที่3 At Sea (Cruising) 

วันที่4 
Arrival 07.00 PM เรือเทียบท่า ไกเรงเก้ฟยอร์ด - จุดชมวิวดาล์สนิบบา (UNESCO) - น้ าตก Fossevandring - Depart 
17.00 PM 

วันที5่ 
Arrival 09.00 PM เรือเทียบท่าเบอร์เกน - ชมอาคารไม้หน้าอ่าวบริกเกน - ชมป้อมปราการเบอร์เกนฮุส - เข้าชม
พระราชวังหลวงแห่งเมืองเบอร์เกน - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวยอดเขาอูลรินเก้น - ชมเมืองเบอร์เกน - Depart 19.00 
PM 

วันที6่ 
Arrival 09.00 PM เรือเทียบท่า สตาแวนเกอร์ - ล่องเรือชมไลเซ่ ฟยอร์ด - ชมเมืองสตาแวนเกอร์ - โบสถ์สตาแวนเกอร์ - 
ย่านเมืองเก่าสตาแวนเกอร์ - ย่านเมืองเก่าสตาแวนเกอร์ - อนุสาวรีย์สามดาบ -  Depart 19.00 PM 

วันที7่ 
Arrival 07.00 PM เรือเทียบท่า คริสเตียนซานด์ - โบสถ์ประจ าเมือง Kristiansand Cathedral - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ปืน
ใหญ่ Cannon Museum - เข้าชมบังเกอร์โอเดอร์โรยา - หมู่บ้านชาวประมง - เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์อาเดอร์ 

วันที8่ At Sea (Cruising) 

วันที9่ 
Arrival 7.00 AM เรือเทียบท่า โคเปนเฮเกน - อ าลาเรือส าราญ - พาเที่ยวย่านนูฮาวน์ - ล่องเรือชมทัศนียภาพเมืองโคเปน
เฮเก้น - สนามบนิโคเปนเฮเกน 

วันที1่0 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

 
วันแรก กรุงเทพมหานคร - โคเปนเฮเกน 
22.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอินแถว D ประตูทางเข้าท่ี 3-4 อาคารผู้โดยสารขาออก  

สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
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วันที่สอง โคเปนเฮเกน - เชคอินลงเรือส าราญ Royal Caribbean - Jewel of the Seas!! 
01.20 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) สู่สนามบินโคเปนเฮเกน (CPH) เดนมาร์กโดยการบินไทย เที่ยวบินที่ 

TG950 สายการบินบริการอาหารค่่าและอาหารเช้า บนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 10.30 ชม.) 
07.40 น. เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก น่าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
 น่าท่านชม เงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ลเมอร์เมด (Little mermaid)    รูปปั้นทองแดงของเจ้าหญิงเงือกน้อยบนโขดหิน ตัว

ละครที่มาจากนิทานอันโด่งดังของนักประพันธ์ชาวเดนิช ฮันส์ คริสเตียน  แอนเดอร์สัน รูปปั้นเงือกน้อยนี้
เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโคเปนเฮเกน ซึ่งเป็นผลงานของ Edv. Eiriksen สร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานถึง
จินตนาการของแอนเดอร์สัน และเป็นนิทานอีกเรื่องที่หลายๆท่านคงเคยได้ฟัง แม้กระทั่งดิสนีย์ยังเคยน่าเรื่องนี้มาท่า
เป็นภาพยนตร์การ์ตูน 

 จากนั้นน่าท่านชม น้่าพุแห่งราชินีเกฟิออน (The Gefion Fountain) ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1908 ชื่อ Gefion นี้คือ
ชื่อของเทพเจ้าในต่านานของชาวสแกนดิเนเวียน  

 ได้เวลาน่าท่านแวะชมภายนอก พระราชวังอมาเรียนบอร์ก (Amalienborg) เป็นพระราชวังที่พระราชินีมาร์เกรเธอที่ 
2 แห่งราชวงศ์เดนมาร์กประทับอยู่ และเป็นที่ประทับของราชวงศ์เดนมาร์กมาตั้งแต่ค.ศ. 1794 เป็นสถาปัตยกรรม
แบบร็อคโคโค บริเวณกลางลานมีพระรูปทรงม้าของพระเจ้าเฟรดเดอริกที่ 4 นอกจากนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 11.30 น. 
ทหารหลวงจะเดินสวนสนามจากพระราชวังโรเซ่นบอร์ก (Rosenborg) และเคลื่อนขบวนมาเปลี่ยนเวรเฝ้ายามที่หน้า
ในทุกวัน น่าท่านสู่ ถนนสตรอยเกต (Strøget) แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของโคเปนเฮเกนและอยู่ใจกลางเมือง เป็นถนน
คนเดินยาวที่สุดในโลกที่มีความคับคั่งของร้านค้า ตั้งแต่สินค้าราคาถูกและสินค้าแบรนด์เนมที่มีราคาแพงที่สุดในโลก 
ถนนคนเดินนี้มีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรที่ยื่นจากศาลาว่าการเมืองไปยังถนน Kongens Nytorv Strøget จึงถูกตั้ง
เป็นชื่อเล่นของถนนคนเดินดังกล่าวตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมาและครอบคลุม ถนน 4 สายด้วยกัน อิสระให้
ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย 

 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย 
14.00 น. น่าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือโคเปนเฮเกน เพื่อเชคอินลงเรือส่าราญ Royal Caribbean - Jewel of the SEAs!! 
17.00 น. เรือส่าราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือโคเปนเฮเกน 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
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หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

 
 
วันที่สาม   At Sea 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส่าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ 
หรือท่ากิจกรรมที่มีภายในเรือส่าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ 
(Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการ
บนเรือส่าราญ เช่น 
Public Room  :บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment  :ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย 
   สไตล์ คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities :สระว่ายน้่า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness :ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
 อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส่าราญหรูตามอัธยาศัย 
 ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
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วันที่สี่  ไกเรงเก้ฟยอร์ด - จุดชมวิวดาล์สนิบบา (UNESCO) - น้ าตก Fossevandring 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองไกเรงเก้ 
 น่าท่านนั่งเรือเทนเดอร์โบท (Tender boat) เพ่ือขึ้นฝั่งส่าหรับการท่องเที่ยวฟยอร์ดอันสวยงามและขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่ง

ของนอร์เวย์ น่าท่านนั่งรถโค้ชสู่ จุดชมวิว Flydalsjuvet ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นความงามของไกเรงเก้ฟ
ยอร์ดแบบพาโนรามา และเป็นจุดที่ช่างภาพมืออาชีพนิยมมาเก็บภาพความงามของฟยอร์ดแห่งนี้  อิสระให้ท่านได้เก็บ
ภาพและเดินเล่นชมบรรยากาศได้ตามอัธยาศัย  
สมควรแก่เวลาน่าท่านเดินทางสู่จุดชมวิว ดาล์สนิบบา (Dalsnibba) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดและสวยสุดของ
นอร์เวย์ ซ่ึงนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสความงามอันน่าอัศจรรย์ของไกเรงเก้ ฟยอร์ดได้อย่างใกล้ชิดและยังได้ชมความ
เขียวขจีและสีขาวของ เทือกเขาไกเรงเก้ ซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยหิมะได้ในแบบพาโนรามา จุดชมวิวแห่งนี้ อยู่สูง
กว่า 1,500 เมตรเหนือระดับน้่าทะเล ในยามหมอกลงนักท่องเที่ยวจะรู้สึกเสมือนยืนอยู่บนท้องฟ้าเลยทีเดียว 
ทัศนียภาพอันแสนบริสุทธิ์งดงามท่าให้จุดชมวิวแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทาง ธรรมชาติ (UNESCO 
World Heritage) และเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนไดร้ะหว่างเดือน มิถุนายน-กันยายนเท่านั้น 

 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
บ่าย น่าท่านเดินทางสู่ Norsk Fjord Center เพ่ือเที่ยวชมความสวยงามทางธรรมชาติของนอร์เวย์ น่าท่านชมความ

สวยงามของน้่าตก Fossevandring ซึ่งเป็นน้่าตกเส้นใหญ่ในเมืองไกเรงเก้  
 น่าท่านเดินเล่นสัมผัสความสวยงามของน้่าตก เทือกเขา และแม่น้่า แห่งเมืองไกเรงเก้ พร้อมเก็บภาพธรรมชาติพิสุทธิ์

อันเลื่องชื่อของนอร์เวย์ สมควรแก่เวลาน่าท่านเดินทางกลับสู่เรือส่าราญ หากพอมีเวลาท่านสามารถเดินเล่นบริเวณ
ท่าเรือที่เรียกได้ว่ามีวิวอันสวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนและสูดอากาศบริสุทธิ์เป็นอย่างยิ่ง 
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16.00 น. น่าท่านเดินทางกลับสู่เรือส่าราญ 
17.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือไกเรงเก้ สู่ท่าเรือเมืองเบอร์เกน 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
วันที่ห้า  เบอร์เกน - พระราชวังหลวง - เคเบิ้ลคาร์เขาอูลรินเก้น - ชมเมืองเบอร์เกน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
09.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองเบอร์เกน 

น่าท่านชมกรุงเบอร์เกน ชมอาคารไม้หน้าอ่าวบริกเกน (Bryggen) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเมืองเก่าของเบอร์เกน และเป็น
สัญลักษณ์ของเมืองนี้ไปแล้ว ด้วยห้องแถวสูง 3 ชั้นที่สร้างด้วยไม้ทาสีขาว แดง เหลือง เขียว จั่วหน้าสามเหลี่ยม มี
เสน่ห์น่ารักตรงที่ด้านหน้ามักจะตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปหัวกวาง ตัวแคปริคอน หรือ ม้ามังกร และรูปตุ๊กตา
ต่างๆ อาคารบริกเกนถึง 61 หลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม และยังใช้เป็นร้านค้า แกล
เลอรี ่ร้านขายสินค้าที่ระลึก งานศิลปะ ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ ท่าให้อาคารบริกเกนเป็นเรือนแถวที่งดงามที่สุดในโลกก็
ว่าได้ สมควรแก่เวลาน่าท่านเข้าชมป้อมปราการเบอร์เกนฮุส (Bergenhus Fortress) เป็นป้อมปราการที่ตั้งอยู่ในเมือง
เบอร์เกน สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 เป็นปราสาทตั้งอยู่ที่ทางเข้าของท่าเรือ ปราสาทแห่งนี้เป็นหนึ่งในป้อม
ปราการที่เก่าแก่ที่สุดและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีเยี่ยม  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย 
บ่าย น่าท่าน เข้าชมพระราชวังหลวงแห่งเมืองเบอร์เกน (The Royal Residence Museum) เป็นอดีตพระราชวังที่ประทับ

ของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์ หากแปรพระราชฐานมายังเบอร์เกน สันนิษฐานว่าพระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงยุคกลาง
ประมาณศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์และกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ  

 สมควรแก่เวลาน่าท่านเดินสู่ เขาอูลริเก้น (Ulriken) เพ่ือนั่งรถกระเช้าขึ้นไปบนยอดเขาที่สูงที่สุดของเบอร์เกน ซึ่งมี
ความสูงเหนือระดับน้่าทะเลที่ 643 เมตร อิสระให้ท่านได้ชมวิวพาโนรามาและเก็บภาพความสวยงามเหนือเมือง ฟย
อร์ด ภูเขาจนไปถึงทะเล จุดชมวิวบนยอดเขา Ulriken เป็นจุดถ่ายรูปที่ดีที่สุด หากอากาศดี จะสามารถมองเห็นวิว
เกาะที่อยู่ทางตอนเหนือและใต้ของเบอร์เกน จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นในเมืองเบอร์เกน หรือเลือกช้อปปิ้งสินค้า
ได้ตามอัธยาศัย 

18.00 น. น่าท่านเดินทางกลับสู่เรือส่าราญ 
19.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือเมืองเบอร์เกน มุ่งหน้าสู่ เมืองสตาแวนเกอร์ 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
วันที่หก  สตาแวนเกอร์ - ล่องเรือไลเซ่ ฟยอร์ด  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือสตาแวนเกอร์ 

น่าท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมไลเซ่ฟยอร์ด (Lyse Fjord Cruise) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
เรียกได้ว่าสวยติดอันดับโลก ฟยอร์ดแห่งนี้นักท่องเที่ยวและช่างภาพมืออาชีพ นิยมมาเก็บภาพความสวยงามมากมาย 
จนในปี 2011  ไพรเก้สโตเลนและไลเซ่ ฟยอร์ด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และเป็นจุด
ถ่ายภาพธรรมชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ท่านจะได้ชมทัศนียภาพและทิวทัศน์อันสวยงามของฟยอร์ดแห่งนอร์เวย์ 
ซึ่งมีความสวยงามแตกต่างกัน เส้นทางล่องเรือฟยอร์ดแห่งนี้ เป็นเส้นทางอันซีนใหม่ ส่าหรับลูกค้ าที่ต้องการสัมผัส
ธรรมชาตินอร์เวย์ที่ต่างออกไป อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
บ่าย น่าท่านเที่ยว ชมเมืองสตาแวนเกอร์ (Stavanger) ซึ่งตั้งอยู่บนแหลมสตาแวนเกอร์ (Stavanger Peninsula) ตัวเมือง

ตั้งอยู่ในเขตรูกาลันด์ ( Rogaland County) ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางของ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมของนอร์เวย์ รวมไปถึงการแหล่งผลิตปลากระป๋องและการต่อเรือที่ส่าคัญแห่งหนึ่งของประเทศ  

  น่าท่านชม โบสถ์สตาแวนเกอร์ (Stavanger Cathedral) เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่บริเวณ
ตอนกลางของเมือง สร้างขึ้นในช่วงปีค.ศ.1100 แล้วเสร็จประมาณปีค.ศ. 1150 โดยบาทหลวงเรย์นัลด์ชาวอังกฤษ 
โบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างในสไตล์แองโกล-นอร์แมน และในช่วงปลายศตวรรษที่ 13 ได้มีการเพ่ิมสไตล์โกธิคเข้าไปด้วย 
ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองสตาแวนเกอร์ จากนั้น
น่าท่านเที่ยว ย่านเมืองเก่าสตาแวนเกอร์ (Old Stavanger) ย่านประวัติศาสตร์เก่าแก่ของเมืองที่ทอดยาวไปตามถนน
สายเก่าที่คดเคี้ยวไปมา ซึ่งตลอดสองข้างทางเป็นที่ตั้งของ อาคารไม้เก่าจากศตวรรษที่ 18-19 ที่ได้รับการอนุรักษ์
เอาไว้เป็นอย่างดี  

 จากนั้นน่าท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัย (Museum of Art) ซึ่งจัดแสดงงานศิลปะต่างๆมากมาย  
 ได้เวลาน่าท่านชม อนุสาวรีย์สามดาบ (The Three Swords Monument) หรือ Sverd i Fjell อนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่บน 

Hafrsfjord อยู่ห่างจากใจกลางของตัวประมาณ 6 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นดาบสูง ประมาณ 10 เมตร ปักอยู่กับหิน
บริเวณเนินเขาใกล้ๆฟยอร์ด ถูกสร้างโดยปฏิมากร Fritz Roed เพ่ือระลึกถึงสมรภูมิที่ Hafrsfjord ในปี 872  

 
18.00 น. น่าท่านเดินทางกลับสู่เรือส่าราญ 
19.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือ 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
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วันที่เจ็ด คริสเตียนซานด์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
07.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองคริสเตียนซานด์ 

น่าท่านเที่ยวชม เมืองคริสเตียนซานด์ (Kristiansand) เป็นเมือง เทศบาล และเมืองหลวงเทศมณฑลเวสต์-อักแดร์ 
ประเทศนอร์เวย์ เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 5 ของนอร์เวย์ เป็นเมืองตั้งอยู่บนอ่าวสแกเกอร์แรค ทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงออสโล เป็นเมืองท่าทางทะเล มีท่าเรือขนาดใหญ่ที่ปลอดน้่าแข็งในฤดูหนาว มีอุตสาหกรรม
ต่อเรือ งานโลหะ การท่าประมง น่าท่านเที่ยวชมความสวยงามและน่ารักของเมืองคริสเตียนซานด์  
 น่าท่านเที่ยวชม โบสถ์ประจ่าเมือง (Kristiansand Cathedral) จากนั้นน่าท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่ (Cannon 
Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ Møvik ห่างจากใจกลางเมือง Kristiansand ไปประมาณ 8 กิโลเมตรเป็นพิพิธภัณฑ์ได้
จัดเก็บอุปกรณ์จริงจากการติดตั้งทางทหารในอดีต โดยมีปืนใหญ่ซึ่งตั้งประจ่าการและใช้จริงในอดีต อิสระให้ท่านได้
ชมปืนใหญ่หลากหลายแบบที่น่ามาจัดเก็บและแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ 

 
   
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น่าท่าน เข้าชมบังเกอร์โอเดอร์โรยา (Odderoya fort) ตั้งอยู่บนเกาะทางตอนใต้ของเมืองคริสเตียนซาน ซึ่งเป็นหลุม

บังเกอร์ที่ใช้งานในสมัยสงคราม และยังเป็นสถานที่ส่าหรับฝึกทหารในการเข้าร่วมสงคราม ปัจจุบันป้อมปราการหรือ
บังเกอร์แห่งนี้จัดเป็นสถานที่ส่าคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งของประเทศนอร์เวย์  

 ได้เวลาน่าท่าน หมู่บ้านชาวประมง (Fisherbyrgga) ซึ่งเป็นอาคารหลังเล็กๆเรียงรายหลากสีสัน เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์แห่ง
การมาท่องเที่ยวและชมการด่ารงชีวิตของชาวประมงนอร์เวย์ในอดีต 

 ได้เวลาน่าท่าน เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์อาเดอร์ (Agder Natural Botanical Garden) พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
ธรรมชาติและสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย Agder เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งเดียวในชายฝั่งทาง
ตอนใต้ของนอร์เวย์ พิพิธภัณฑ์นี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1828 เป็นส่วนหนึ่งของ Kristiansand Katedralskole  
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16.00 น. น่าท่านเดินทางกลับสู่เรือส่าราญ 
17.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือ 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
วันที่แปด   At Sea 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส่าราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ 
หรือท่ากิจกรรมที่มีภายในเรือส่าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ 
(Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการ
บนเรือส่าราญ เช่น 
Public Room  :บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment  :ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย 
   สไตล์ คาสิโน ดิสโกเ้ธค ห้องเล่นเกม 
Sport and Activities :สระว่ายน้่า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness :ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
 อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือส่าราญหรูตามอัธยาศัย 
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 ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ  
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

หมายเหตุ      ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่่าวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก่าหนดล่าดับการน่ากระเป๋าลงจากเรือ 
ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จ่าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือ
จะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท่าการช่าระใน
วันรุ่งขึ้น ส่าหรับท่านที่ต้องการช่าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่
ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ 
วันที่เก้า  โคเปนเฮเกน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
07.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือโคเปนเฮเกน 

น่าท่านสู่ ย่านนูฮาวน์ (Nyhavn)  หรือแหล่งบันเทิงย่านริมน้่าของเมืองโคเปนเฮเกน ซึ่งเป็นย่านค้าขายและสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส่าคัญ เพราะมีทั้งร้านค้า ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ทอดตัวยาวสองฝั่งแม่น้่า 
สถาปัตยกรรมบ้านเรือนสีสันฉูดฉาดสวยงาม มีทั้งรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบเก่าและแบบใหม่ผสมผสานกันได้
อย่างลงตัว  
น่าท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมทัศนียภาพเมืองโคเปนเฮเก้น อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

 
11.30 น. น่าท่านเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเกน 
14.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินโคเปนเฮเกน โดยเที่ยวบิน TG951 (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ช.ม.) 
 สายการบินมีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่่าระหว่างเที่ยวบิน 
วันทีสิ่บ กรุงเทพมหานคร 
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ.... 
ค าแนะน า  ส่าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ่าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ

ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทาง

ของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 

              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 

สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
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ห้องพักบนเรือส าราญ Jewel of the SEAs   
เรือบรรจุผู้โดยสารได ้2,139 คน จ านวน 13 ชั้น ระวาง 90,090 ตัน 

 

 ห้องพักมีระเบียงวิวทะเล  (Ocean View with Balcony) 

 
 ห้องพักแบบ Inside 

 
 
 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถกมระเป๋า 30พ.ค.-8มิ.ย. // 15-24 ส.ค. 63 

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ INSIDE)  ท่านละ 99,900 

อัพเกรดเป็นห้องพักแบบมีระเบียงทะเล (พักห้องคู่ Sea-View Balcony) ท่านละ 18,000 

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ (คิดที่ห้องพักแบบ INSIDE ซึ่งเป็นราคาเริ่มต้น) 33,000 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์  
เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยนัได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 

95,000-130,000 

ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักค่าใช้จ่าย (ผู้ใหญ่)  (ไม่รวมตั๋ว BKK-CPH-BKK) - TG 27,000 

กรณีมีวีซ่าแล้วหรือไม่ต้องย่ืนวีซ่า หักค่าใช้จ่าย ไม่รวมวีซ่า 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 1 กันยายน 2563) ** 
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ข้อแนะน่าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 
 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ น้่าหนักไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้่าหนักไม่เกิน 7 กก.  
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือส่าราญ (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลบัชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินไทย  (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้่ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ 
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  
 ค่าท่ีพักตลอดการเดินทาง  
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในโปรแกรม, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน่าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ 
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอ่านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่าง  
อัตรานี้ไม่รวมถึง 
 ค่าวีซ่าเชงเก้นนอร์เวย์ ประมาณ 3,000 บาท (ค่าธรรมเนียมวีซ่าขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน) 
 ค่า Gratuities ของทางเรือ ซึ่งจะเรียกเก็บจากอินวอยซ์ เป็นเงิน 3,300 บาทต่อท่าน  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

หลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัตติามเงื่อนไขดังกล่าวเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร ์ที่ระบุในรายการทั้งหมด 

เงื่อนไขการช าระเงิน : 
1. กรุณาช่าระค่ามัดจ่าทัวร์ 40,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท่าการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งส่าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่  
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช่าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 65 วันท่าการ (ในช่วงปกติ) หรือช่าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 75 วัน
ท่าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ มิฉะนั้นจะถือว่าการส่ารองการ
เดินทางนั้นถูกยกเลิกและบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าด่าเนินการ 
(การไม่ช่าระเงินค่ามัดจ่า หรือช่าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือ
ยกเลิกการเดินทาง) 

* กรณีจองทัวร์ล่วงหน้าน้อยกว่า 65วันท าการ โปรดช าระค่าทัวร์ยอดเต็มจ านวน 

- ยกเลิกหลังการยืนยัน และช าระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง และจ านวนห้องว่างบนเรือ 
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กรณียกเลิก 
* ยกเลิก 120 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  
* ยกเลิก 90-119 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ่า 25% 
* ยกเลิก 60-89 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ่า 50% 
* ยกเลิก 30-59 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ่าเต็มจ่านวน  
* ยกเลิก 08-29 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจ่านวน 
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วันท่าการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจ่านวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ท่าการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการน่าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุก

กรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ :  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า 

อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท่าการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆเพ่ือ

ทดแทนเป็นล่าดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ่าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การ

นัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะค่านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากท่ีสุด 

 การท่องเที่ยวนี้เป็นการช่าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิ
เสธหรือสละสิทธิ์ การใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ท่าการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช่าระ มาแล้ว  หากท่านถูกปฎิ
เสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท่าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้่าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคธรรมดา  
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกค้าด่าเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องด่าเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วย

ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช่าระ ค่าใช้จ่าย

ส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก่าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีท่ียกเลิก
การเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋ว
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เครื่องบินสามารถท่าการ Refund ได้เท่านั้น) 
 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค่ายืนยันว่าทัวร์

นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัท
ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 

 เมื่อท่านจองทัวร์และช่าระมัดจ่าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
โรงแรมและห้อง 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง  

(TRIPLE ROOM) ขึ้นอยู่กับข้อก่าหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซ่ึง
อาจจะท่าให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิมิต่่า เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดน่าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน่าติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้่าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท่าการตรวจอย่างละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะส่าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน่าข้ึนเครื่องได้ และห้าม
มีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส่าหรับน้่าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส่าหรับผู้โดยสารชั้น

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งข้ึนกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้่าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้่าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก่าหนด 

 ส่าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น่าขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้่าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 
13.5 x 21.5 ส่าหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส่าหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้่าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก่าหนดให้ต่่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับข้อก่าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้่าหนักส่วนที่เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 
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การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้่าหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชย
ไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะน่า
ให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่
บริษัททัวร์ได้จัดท่าให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุก
ประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้น
เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้  
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เพื่อการเดินทางอย่างอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก.. 

ด้วยประกันการเดินทางเสริม ในเอเชีย ที่เพิ่มความคุ้มครองไดม้ากขึ้น... 

สนใจ “ประกันภัยการเดินทางทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจา้หน้าที่ ผู้ดูแลการจองทัวร ์ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ไม่น้อยกวา่  
1 สัปดาห์  และกรณุาช าระค่าประกันภัยการเดินทาง ยอดเต็มจ านวน หลังจากส่งรายชื่อผูเ้อาประกันภัยแล้ว 

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หมายเหตุ / Remark 

* อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  

Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 

** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส่าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรก นับจากเดินทางกลับถึง

ประเทศไทย /  

2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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หมายเหตุ / Remark 
1. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองโรคประจ่าตัว การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย และสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน/ Pre-existing 
medical conditions are not covered. 
2.กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส เป็นการให้ความคุ้มครองการสูญเสีย หรือเสียหายขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ใน
ต่างประเทศเท่านั้น ยกเว้นหมวด 5 การยกเลิกการเดินทาง บริษัทจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยที่มีความจ่าเป็น และ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องยกเลิกการเดินทางก่อนเริ่มการเดินทางตามก่าหนดการ / Global Travel Insurance Plus covers loss 
while abroad only. Except Clau se No.5: Flight cancellation, 
Company will cover all necessary and unavoidable cost of cancelled flight prior departure. 
3.ความคุ้มครองพิเศษข้ึนกับแผนประกันภัยที่ท่านเลือก / The coverage is as per the Plan Purchased. 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น นอร์เวย์ 
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 15 วันท่าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพื่อขอยื่นวีซ่า
ล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย 

กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปให้ครบตามที่สถานฑูตฯร้องขอ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่า 

หากติดขัดในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารในข้อใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม  

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น และไม่ช ารุด ขาด หรือเปียกน้ า 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้
ไม่ได้) เปิดหู เปิดหน้าผาก ห้ามสวมแว่นสายตาหรือใส่คอนแท็กเลนส์ (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน... 
(สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)  
3. ส่าเนาบัตรประชาชน  
4. ส่าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส่าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนค่าน่าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส่าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค่าน่าหน้าเป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบัตร (กรณีเด็กต่่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
8. กรณีเด็กอายุต่่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้  
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ่าเภอเท่านั้น 

และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ่าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 

มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  
- เด็ก เดนิทางกับมารดา บิดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ่าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 

บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   
หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น 
กรณีอ่านาจการปกครองบุตรฝ่ายใดฝ่ายนึง 
-ใบส่าเนาบันทึกการหย่า โดยระบุว่าบุตรอยู่ในอ่านาจการปกครองของใคร 
-ใบปกครองบุตร (ปค. 14) จากทางอ่าเภอ/เขต (ตัวจริงเท่านั้น) หรือ ใบฟ้องหย่าผู้ใช้อ่านาจศาล 
เอกสารการปกครองบุตร จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น 
กรณีบุตรบุญธรรม 
-ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางอ่าเภอ/เขต 
ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น 
***ถ้าเอกสารมิใช่เอกสารออกจากประเทศไทย จะต้องได้รับการรับรองเอกสารจากสถาณทูตของประเทศนั้นๆ ประจ่าการใน
ประเทศไทย*** 
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9. หลักฐานการท่างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 
(ไม่ต้องระบุสถานทูต ประเทศและวันที่เดินทาง) 
จดหมายรับรองการท่างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท่างานจากนายจ้าง ระบุต่าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส่าเนาบัตรข้าราชการบ่านาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่าก่าลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา  

10.หลักฐานการเงิน :   
ส่าเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง  1 ท่าน 
และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุดและส่าเนา 7 วันก่อนยื่นวีซ่า) 

หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอดของ 
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement และยอดล่าสุดอัพเดท 7 วันนับจากวันยื่นวีซ่า จากทางธนาคาร
แทนการถ่ายส่าเนาสมุดบัญชี 

************* ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ************** 

 
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูก

รับรองในจดหมายด้วย)  
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกัน 
 

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี โปรดแนบบัญชีออมทรัพย์ หรือฝากประจ่าเท่านั้น) 

 
 

ผู้เดินทางท่ีประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง 
จะต้องช าระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านั้น) 
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