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แพ็คเกจล่องเรือส าราญ Disney Magic สแกนดิเนเวีย Cruise Only 8 วัน 7 คืน 

       

                                                                      

เส้นทาง โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) - สต็อกโฮล์ม (สวีเดน) - ทาลลินน,์ เอสโตเนีย - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (รัสเซีย) 
เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) 

ก าหนดการเดินทางวันที่  1-8 สิงหาคม  2562                     ราคาเริ่มต้นที่ 95,800 บาท     

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 
อิสระเดินทางเอง - สนามบนิโคเปนเฮเกน เดนมาร์ก - ท่าเรือ Terminal 2 Ocean Kaj Ocean Vej 100 - เช็คอนิขึ้น
เรือส าราญ Disney Magic - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่2 
อิสระพักผ่อนบนเรือ เต็มวนั - เพลิดเพลินกับกิจกรรมความบนัเทงิบนเรือมากมาย อาทิ สระวา่ยน้ า, Fitness Center, 
Casino, โชว์, ช้อปปิ้ง สินเค้าแบรนด์ชั้นน าใน Duty Free บนเรือฯ - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่3 
เรือส าราญจอดเทียบท่า Nynashamn สต็อกโฮล์ม (สวีเดน) - อิสระเที่ยวชมเมือง หรือเลือกทัวรเ์สริม พาเที่ยวบนฝัง่ 
(สอบถามอัตราค่าบริการเพิม่เติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที่4 
เรือส าราญจอดเทียบท่า ทาลลนิน์, เอสโตเนีย - อิสระเทีย่วชมเมือง หรือเลือกทัวรเ์สริม พาเที่ยวบนฝัง่ (สอบถามอัตรา
ค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อสิระพักผ่อน 

วันที5่ 
เรือส าราญจอดเทียบท่า เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (รัสเซีย) - อิสระเที่ยวชมเมือง หรือเลือกทัวร์เสริม พาเที่ยวบนฝัง่ 
(สอบถามอัตราค่าบริการเพิม่เติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที6่ 
เรือส าราญจอดเทียบท่า เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - อิสระเที่ยวชมเมือง หรือเลือกทัวรเ์สริม พาเที่ยวบนฝัง่ (สอบถามอัตรา
ค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อสิระพักผ่อน 

วันที7่ 
เรือล่องน่านน้ าสากล - อิสระพักผ่อนบนเรือ เต็มวัน - เพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิงบนเรือมากมาย อาท ิสระว่าย
น้ า, Fitness Center, Casino, โชว,์ ช้อปปิ้ง สินเค้าแบรนด์ชั้นน าใน Duty Free บนเรือฯ 

วันที8่ 
อ าลาเรือส าราญ จอดเทียบท่า Terminal 2 Ocean Kaj Ocean Vej 100 โคเปนเฮเกน - อิสระเดนิทางกลบั โดย
สวัสดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน พักรวมกัน 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง  (งดแถมกระเป๋า) 

 

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ 

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก  etravelway.com/airticket 
 

 
 

สิ่งอ านวยความสะดวกภายในเรือ  

    
อินเตอร์เทรนเม้นท ์

 

เดินทางวันที่ 1-8 สิงหาคม 2562          ผู้ใหญ่ ทา่นที1่ และ 2 (ท่านละ)  ผู้ใหญ่ หรือเด็ก  ท่านที่ 3 , 4 (ท่านละ) 

ห้องแบบไม่มีหน้าต่าง Inside 95,800.- N/A 

ห้องแบบมีหนา้ต่าง Ocean View 113,600.- N/A 

หอ้งแบบมีระเบียง Verandah 147,000.- N/A 

ห้องสวีท 301,800.- N/A 

http://www.etravelway.com/airticket
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กิจกรรมผ่อนคลาย 

 
 

               
ห้องอาหารสุดพิเศษ 

รายละเอียดทา่เรือ โคเปนเฮเกน (เดนมารก์) 
Cruise Terminal  
Port of Copenhagen :  
Terminal 2 Oceankaj Oceanvej 100 2150, Nordhavn Copenhagen, Denmark 
Parking  
Cruise parking is not available at the Port of Copenhagen. Parking facilities are located in the area 
surrounding the port, and are on a first-come/first-served basis. 
Driving Directions 
From the Copenhagen Airport to the Port of Copenhagen cruise terminal: 
 Head west on Ellehammersvej toward Kastrup Tværvej E for 650m 
 Keep right, follow signs for København/Dragør/E20 for 850m 
 Continue on E20 to København. Take exit 20-København C from E20 for 6.8 km 
 Merge onto E20 for 5 km 
 Take exit 20-København C toward O2 for 1.8 km 
 Continue on Sjællandsbroen to København SV for 1.8 km 
 Continue on Sjællandsbroen for 1 km 
 Continue on Sydhavnsgade for 500m 
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 Slight right onto Scandiagade for 350m 
 Follow O2 to Sundkrogsgade for 8 km 
 Continue onto Vasbygade/O2 Continue to follow O2 for 4.2 km 
 Keep left to continue on Holmens Kanal/O2 Continue to follow O2 for 1.7 km 
 Turn right onto Folke Bernadottes Allé/O2 Continue to follow O2 for 2.1 km 
 Continue on Sundkrogsgade. Take Oceanvej to Oceankaj for 3.1 km 
 Turn right onto Sundkrogsgade for 1.1 km 
 Turn right onto Skudehavnsvej for 110m 
 Turn left onto the 1st cross street onto Færgehavnsvej for 160m 
 Turn right onto Baltikavej for 500m 
 Continue onto Oceanvej for 1 km 
 Turn left onto Oceankaj for 300m, destination will be on the right 
By Train  
When you arrive from the Airport take the Metro to Nørreport Station – 15 minutes. (The airport Metro 
station is located at the end of Terminal 3 and is covered by the roof of the terminal. The Metro operates 
at 4-6 minute intervals during the day and evening hours.) Change to the S-train C line (towards 
Klampenborg) and get off at Osterport Station. From Osterport Station, board Bus 26 which will service the 
Oceankaj terminal. Shuttle buses will run between Østerport station and Oceankaj from 8 AM until 4 PM. 

 

อัตรานี้รวม 
- ค่าห้องพักบนเรือ 7 คืน    
- อาหารบนเรือทุกมื้อ (ยกเวน้ห้องอาหารพิเศษ) 
- กิจกรรมและความบันเทิงต่างๆ บนเรือส าราญ (มีบางกิจกรรมที่ท่านจะต้องช าระเงินเพิ่มหากใช้บริการ ตามที่ระบุในเอกสารของ
เรือส าราญ) 
- ภาษีท่าเรือ  
อัตรานี้ไม่รวม 
- ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพฯ - เดนมารก์ - กรุงเทพฯ 
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม ีและค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ 
- ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง / รถรับ-ส่ง จากสนามบิน-ท่าเรือ และ ท่าเรือ-สนามบิน 
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น 
- ทิปพนักงานบนเรือ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล  
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  ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในห้อง ฯ 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
เงื่อนไขการช าระเงิน :  
- โปรดช าระคา่ทัวร์ยอดเต็มจ านวน หลังจากทีไ่ด้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 2 วันท าการนับ 
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไมห่มดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 
เล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423  (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ 
ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสทิธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนี ้ไม่มีเจ้าหน้าที่ทวัร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
เงื่อนไขการยกเลิก : ยกเลิกภายหลังการช าระ เก็บเต็ม 100 %  

เนื่องจากเป็นแพ็คเกจทัวร์ เมื่อช าระคา่บริการยอดเต็มจ านวนแล้ว  
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดกต็าม 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จ านวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ 


