
 

 

 

EHC-TG-10D-NORTHSEA 
 

10 วนั ล่องเรือทะเลเหนือ นอร์วเีจีย้น ฟยอร์ด 
Royal Caribbean – Jewel of the SEAs!!! 

 

 

****โปรโมช่ันพเิศษ...ล่องเรือทะเลเหนือ โดย สายการบินไทย**** 

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

เร่ิมต้น.....99,900 บาท 
(พเิศษ!! ราคานีร้วมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น /รวมทปิไกด์และคนขบัแล้ว) 

โคเปนเฮเกน – ไกเรงเก้ ฟยอร์ด – สกายวอลค์ดาลส์นิบบา – เบอร์เกน – เมาท์อูริเก้น  
 สตาแวนเกอร์ – คริสเตยีนซานด์ – โคเปนเฮเกน 

 

ขอสงวนสิทธ์ิหากเรือมกีารปรับเปลีย่นท่าเทยีบเรือ ซ่ึงทางทวัร์จะท าการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป 
ท่องเทีย่ว Shore Excursion ของเรือ อาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัการเข้าออกของตารางเดนิทางเรือ 
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10 วนั ล่องเรือทะเลเหนือ นอร์วเีจีย้น ฟยอร์ด 
Royal Caribbean – Jewel of the SEAs!!! 

 

เรือบรรจุผู้โดยสารได้ 2,139 คน จ านวน 13 ช้ัน ระวาง 90,090 ตัน 
 

 ห้องพกัมีระเบียงววิทะเล  (Ocean View with Balcony) 

 
 

 ห้องพกัแบบ Inside 

 
 

เส้นทางเดนิเรือ 
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วนัแรก กรุงเทพมหานคร – โคเปนเฮเกน 
 

22.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เชคอินแถว D ประตูทางเขา้ท่ี 3-4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก  
สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

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

01.20 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) สู่สนามบินโคเปนเฮเกน (CPH) เดนมาร์กโดยการบินไทย 
เท่ียวบินท่ี TG950 สายการบินบริการอาหารค ่าและอาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.30 ชม.) 

07.40 น. เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 น าท่านชม เงือกน้อย หรือ ลิตเต้ิลเมอร์เมด (Little mermaid)    รูปป้ันทองแดงของเจา้หญิงเงือกนอ้ยบนโขด

หิน ตวัละครท่ีมาจากนิทานอนัโด่งดงัของนกัประพนัธ์ชาวเดนิช ฮนัส์ คริสเตียน  แอนเดอร์สัน รูปป้ันเงือก
นอ้ยน้ีเปรียบเสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของกรุงโคเปนเฮเกน ซ่ึงเป็นผลงานของ Edv. Eiriksen สร้างข้ึนเพื่อเป็น
อนุสรณ์สถานถึงจินตนาการของแอนเดอร์สัน และเป็นนิทานอีกเร่ืองท่ีหลายๆท่านคงเคยไดฟั้ง แมก้ระทัง่
ดิสนียย์งัเคยน าเร่ืองน้ีมาท าเป็นภาพยนตร์การ์ตูน จากนั้นน าท่านชมน ้ าพุแห่งราชินีเกฟิออน (The Gefion 
Fountain) ซ่ึงสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ.1908 ช่ือ Gefion น้ีคือช่ือของเทพเจา้ในต านานของชาวสแกนดิเนเวียน ได้
เวลาน าท่านแวะชมภายนอก พระราชวงัอมาเรียนบอร์ก (Amalienborg) เป็นพระราชวงัท่ีพระราชินีมาร์เกรเธอ
ท่ี 2 แห่งราชวงศ์เดนมาร์กประทบัอยู่ และเป็นท่ีประทบัของราชวงศ์เดนมาร์กมาตั้งแต่ค.ศ. 1794 เป็น
สถาปัตยกรรมแบบร็อคโคโค บริเวณกลางลานมีพระรูปทรงมา้ของพระเจา้เฟรดเดอริกท่ี 4 นอกจากน้ีเร่ิม
ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ทหารหลวงจะเดินสวนสนามจากพระราชวงัโรเซ่นบอร์ก (Rosenborg) และเคล่ือนขบวน
มาเปล่ียนเวรเฝ้ายามท่ีหน้าในทุกวนั น าท่านสู่ถนนสตรอยเกต (Strøget) แหล่งช้อปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
โคเปนเฮเกนและอยูใ่จกลางเมือง เป็นถนนคนเดินยาวท่ีสุดในโลกท่ีมีความคบัคัง่ของร้านคา้ ตั้งแต่สินคา้ราคา
ถูกและสินคา้แบรนดเ์นมท่ีมีราคาแพงท่ีสุดในโลก ถนนคนเดินน้ีมีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรท่ียื่นจากศาลาวา่
การเมืองไปยงัถนน Kongens Nytorv Strøget จึงถูกตั้งเป็นช่ือเล่นของถนนคนเดินดงักล่าวตั้งแต่ยุคศตวรรษท่ี 
18 เป็นตน้มาและครอบคลุม ถนน 4 สายดว้ยกนั อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
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14.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือโคเปนเฮเกน เพื่อเชคอินลงเรือส าราญ Royal Caribbean – Jewel of the SEAs!! 
17.00 น. เรือส าราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือโคเปนเฮเกน 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 
 

วนัทีส่าม   At Sea 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผอ่น บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่าน
สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  :บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment  :ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย 
   สไตล ์คาสิโน ดิสโกเ้ธค หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  :สระวา่ยน ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  :หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 อิสระใหท้่านพกัผอ่น บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั 
  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
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วนัทีส่ี่  ไกเรงเก้ฟยอร์ด – จุดชมววิดาล์สนิบบา (UNESCO) – น า้ตก Fossevandring 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองไกเรงเก ้
 น าท่านนัง่เรือเทนเดอร์โบท (Tender boat) เพื่อข้ึนฝ่ังส าหรับการท่องเท่ียวฟยอร์ดอนัสวยงามและข้ึนช่ืออีก

แห่งหน่ึงของนอร์เวย ์น าท่านนัง่รถโคช้สู่จุดชมวิว Flydalsjuvet ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นความงาม
ของไกเรงเกฟ้ยอร์ดแบบพาโนรามา และเป็นจุดท่ีช่างภาพมืออาชีพนิยมมาเก็บภาพความงามของฟยอร์ดแห่งน้ี 
อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพและเดินเล่นชมบรรยากาศไดต้ามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่จุดชมวิว 
ดาล์สนิบบา (Dalsnibba) ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดและสวยสุดของนอร์เวย ์ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถ
สัมผสัความงามอนัน่าอศัจรรยข์องไกเรงเก ้ฟยอร์ดไดอ้ยา่งใกลชิ้ดและยงัไดช้มความเขียวขจีและสีขาวของ 
เทือกเขาไกเรงเก ้ซ่ึงถูกปกคลุมไปดว้ยหิมะไดใ้นแบบพาโนรามา จุดชมวิวแห่งน้ีอยูสู่งกวา่ 1,500 เมตรเหนือ
ระดบัน ้ าทะเล ในยามหมอกลงนักท่องเท่ียวจะรู้สึกเสมือนยืนอยู่บนทอ้งฟ้าเลยทีเดียว ทศันียภาพอนัแสน
บริสุทธ์ิงดงามท าให้จุดชมวิวแห่งน้ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทาง ธรรมชาติ (UNESCO World 
Heritage) และเปิดใหน้กัท่องเท่ียวมาเยอืนไดร้ะหวา่งเดือน มิถุนายน-กนัยายนเท่านั้น 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ Norsk Fjord Center เพื่อเท่ียวชมความสวยงามทางธรรมชาติของนอร์เวย ์น าท่านชมความ
สวยงามของน ้ าตก Fossevandring ซ่ึงเป็นน ้ าตกเส้นใหญ่ในเมืองไกเรงเก ้น าท่านเดินเล่นสัมผสัความสวยงาม
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ของน ้ าตก เทือกเขา และแม่น ้ า แห่งเมืองไกเรงเก้ พร้อมเก็บภาพธรรมชาติพิสุทธ์ิอนัเล่ืองช่ือของนอร์เวย ์
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ หากพอมีเวลาท่านสามารถเดินเล่นบริเวณท่าเรือท่ีเรียกไดว้า่มี
ววิอนัสวยงามเหมาะแก่การพกัผอ่นและสูดอากาศบริสุทธ์ิเป็นอยา่งยิง่ 

 

 
 

16.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 
17.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือไกเรงเก ้สู่ท่าเรือเมืองเบอร์เกน 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

วนัที่ห้า  เบอร์เกน – พระราชวงัหลวง – เคเบิล้คาร์เขาอูลรินเก้น – ชมเมืองเบอร์เกน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองเบอร์เกน 

น าท่านชมกรุงเบอร์เกน ชมอาคารไมห้นา้อ่าวบริกเกน (Bryggen) ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นเมืองเก่าของเบอร์เกน และ
เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองน้ีไปแล้ว ดว้ยห้องแถวสูง 3 ชั้นท่ีสร้างดว้ยไมท้าสีขาว แดง เหลือง เขียว จัว่หน้า
สามเหล่ียม มีเสน่ห์น่ารักตรงท่ีดา้นหนา้มกัจะตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลกัเป็นรูปหัวกวาง ตวัแคปริคอน หรือ มา้
มงักร และรูปตุ๊กตาต่างๆ อาคารบริกเกนถึง 61 หลงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม 
และยงัใช้เป็นร้านคา้ แกลเลอร่ี ร้านขายสินคา้ท่ีระลึก งานศิลปะ ร้านอาหาร พิพิธภณัฑ์ ท าให้อาคารบริกเกน
เป็นเรือนแถวท่ีงดงามท่ีสุดในโลกก็ว่าได ้สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ชมป้อมปราการเบอร์เกนฮุส (Bergenhus 
Fortress) เป็นป้อมปราการท่ีตั้งอยูใ่นเมืองเบอร์เกน สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 13 เป็นปราสาทตั้งอยูท่ี่ทางเขา้
ของท่าเรือ ปราสาทแห่งน้ีเป็นหน่ึงในป้อมปราการท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดีเยีย่ม  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมพระราชวงัหลวงแห่งเมืองเบอร์เกน (The Royal Residence Museum) เป็นอดีตพระราชวงัท่ี
ประทบัของกษตัริยแ์ห่งนอร์เวย ์หากแปรพระราชฐานมายงัเบอร์เกน สันนิษฐานวา่พระราชวงัแห่งน้ีสร้างข้ึน
ในช่วงยุคกลางประมาณศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัไดรั้บการอนุรักษแ์ละกลายเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงขา้วของ
เคร่ืองใชต่้างๆ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินสู่เขาอูลริเกน้ (Ulriken) เพื่อนัง่รถกระเชา้ข้ึนไปบนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด
ของเบอร์เกน ซ่ึงมีความสูงเหนือระดบัน ้ าทะเลท่ี 643 เมตร อิสระให้ท่านไดช้มวิวพาโนรามาและเก็บภาพ
ความสวยงามเหนือเมือง ฟยอร์ด ภูเขาจนไปถึงทะเล จุดชมวิวบนยอดเขา Ulriken เป็นจุดถ่ายรูปท่ีดีท่ีสุด หาก
อากาศดี จะสามารถมองเห็นวิวเกาะท่ีอยู่ทางตอนเหนือและใตข้องเบอร์เกน จากนั้นอิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น
ในเมืองเบอร์เกน หรือเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

18.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 
19.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือเมืองเบอร์เกน มุ่งหนา้สู่เมืองสตาแวนเกอร์ 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

วนัที่หก  สตาแวนเกอร์ – ล่องเรือไลเซ่ ฟยอร์ด  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือสตาแวนเกอร์ 
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น าท่านสัมผสัประสบการณ์ล่องเรือชมไลเซ่ฟยอร์ด (Lyse Fjord Cruise) อีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติท่ีเรียกไดว้่าสวยติดอนัดบัโลก ฟยอร์ดแห่งน้ีนักท่องเท่ียวและช่างภาพมืออาชีพ นิยมมาเก็บภาพ
ความสวยงามมากมาย จนในปี 2011  ไพรเกส้โตเลนและไลเซ่ ฟยอร์ด ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณ์และเป็นจุดถ่ายภาพธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ท่านจะไดช้มทศันียภาพและ
ทิวทศัน์อนัสวยงามของฟยอร์ดแห่งนอร์เวย ์ซ่ึงมีความสวยงามแตกต่างกนั เส้นทางล่องเรือฟยอร์ดแห่งน้ี เป็น
เส้นทางอนัซีนใหม่ ส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการสัมผสัธรรมชาตินอร์เวยท่ี์ต่างออกไป อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพ
ความสวยงามตามอธัยาศยั  

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองสตาแวนเกอร์ (Stavanger) ซ่ึงตั้งอยูบ่นแหลมสตาแวนเกอร์ (Stavanger Peninsula) ตวั
เมืองตั้งอยูใ่นเขตรูกาลนัด์ ( Rogaland County) ซ่ึงอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ ปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลาง
ของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของนอร์เวย ์รวมไปถึงการแหล่งผลิตปลากระป๋องและการต่อเรือท่ีส าคญัแห่ง
หน่ึงของประเทศ น าท่านชมโบสถ์สตาแวนเกอร์ (Stavanger Cathedral) เป็นโบสถ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศ
นอร์เวย ์ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของเมือง สร้างข้ึนในช่วงปีค.ศ.1100 แล้วเสร็จประมาณปีค.ศ. 1150 โดย
บาทหลวงเรยน์ลัดช์าวองักฤษ โบสถแ์ห่งน้ีถูกสร้างในสไตลแ์องโกล-นอร์แมน และในช่วงปลายศตวรรษท่ี 13 
ไดมี้การเพิ่มสไตล์โกธิคเขา้ไปดว้ย ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยมมาก
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองสตาแวนเกอร์ จากนั้นน าท่านเท่ียวยา่นเมืองเก่าสตาแวนเกอร์ (Old Stavanger) ย่าน
ประวติัศาสตร์เก่าแก่ของเมืองท่ีทอดยาวไปตามถนนสายเก่าท่ีคดเค้ียวไปมา ซ่ึงตลอดสองขา้งทางเป็นท่ีตั้งของ 
อาคารไมเ้ก่าจากศตวรรษท่ี 18-19 ท่ีไดรั้บการอนุรักษ์เอาไวเ้ป็นอย่างดี จากนั้นน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ร่วม
สมยั (Museum of Art) ซ่ึงจดัแสดงงานศิลปะต่างๆมากมาย ไดเ้วลาน าท่านชมอนุสาวรียส์ามดาบ (The Three 
Swords Monument) หรือ Sverd i Fjell อนุสาวรียท่ี์ตั้งอยูบ่น Hafrsfjord อยูห่่างจากใจกลางของตวัประมาณ 6 
กิโลเมตร มีลกัษณะเป็นดาบสูง ประมาณ 10 เมตร ปักอยู่กบัหินบริเวณเนินเขาใกล้ๆฟยอร์ด ถูกสร้างโดย
ปฏิมากร Fritz Roed เพื่อระลึกถึงสมรภูมิท่ี Hafrsfjord ในปี 872  
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18.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 
19.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือ 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 

วนัทีเ่จ็ด คริสเตียนซานด์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองคริสเตียนซานด ์

น าท่านเท่ียวชมเมืองคริสเตียนซานด ์(Kristiansand) เป็นเมือง เทศบาล และเมืองหลวงเทศมณฑลเวสต์-อกัแดร์ 
ประเทศนอร์เวย ์เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากเป็นอนัดบั 5 ของนอร์เวย ์เป็นเมืองตั้งอยูบ่นอ่าวสแกเกอร์แรค 
ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงออสโล เป็นเมืองท่าทางทะเล มีท่าเรือขนาดใหญ่ท่ีปลอดน ้ าแข็งในฤดูหนาว มี
อุตสาหกรรมต่อเรือ งานโลหะ การท าประมง น าท่านเท่ียวชมความสวยงามและน่ารักของเมืองคริสเตียน
ซานด์ น าท่านเท่ียวชมโบสถ์ประจ าเมือง (Kristiansand Cathedral) จากนั้นน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ปืนใหญ่ 
(Cannon Museum) เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ี Møvik ห่างจากใจกลางเมือง Kristiansand ไปประมาณ 8 กิโลเมตรเป็น
พิพิธภณัฑไ์ดจ้ดัเก็บอุปกรณ์จริงจากการติดตั้งทางทหารในอดีต โดยมีปืนใหญ่ซ่ึงตั้งประจ าการและใชจ้ริงใน
อดีต อิสระใหท้่านไดช้มปืนใหญ่หลากหลายแบบท่ีน ามาจดัเก็บและแสดงในพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี 

 

    

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
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บ่าย น าท่านเขา้ชมบงัเกอร์โอเดอร์โรยา (Odderoya fort) ตั้งอยูบ่นเกาะทางตอนใตข้องเมืองคริสเตียนซาน ซ่ึงเป็น
หลุมบงัเกอร์ท่ีใชง้านในสมยัสงคราม และยงัเป็นสถานท่ีส าหรับฝึกทหารในการเขา้ร่วมสงคราม ปัจจุบนัป้อม
ปราการหรือบงัเกอร์แห่งน้ีจดัเป็นสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์อีกแห่งของประเทศนอร์เวย ์ไดเ้วลาน าท่าน
หมู่บา้นชาวประมง (Fisherbyrgga) ซ่ึงเป็นอาคารหลงัเล็กๆเรียงรายหลากสีสัน เป็นอีกหน่ึงไฮไลทแ์ห่งการมา
ท่องเท่ียวและชมการด ารงชีวติของชาวประมงนอร์เวยใ์นอดีต ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมสวนพฤกษศาสตร์อาเดอร์ 
(Agder Natural Botanical Garden) พิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ธรรมชาติและสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลยั 
Agder เป็นพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ธรรมชาติแห่งเดียวในชายฝ่ังทางตอนใตข้องนอร์เวย ์ พิพิธภณัฑ์น้ีก่อตั้ง
ข้ึนในปี 1828 เป็นส่วนหน่ึงของ Kristiansand Katedralskole  

 

 
 

16.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 
17.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือ 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 
 

วนัทีแ่ปด   At Sea 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผอ่น บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอด
ภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่าน
สามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  :บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment  :ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย 
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   สไตล ์คาสิโน ดิสโกเ้ธค หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  :สระวา่ยน ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  :หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 อิสระใหท้่านพกัผอ่น บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั 
  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
 

หมายเหตุ      ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในค ่าวนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลง
จากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้ห้อง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก  เพราะ
เจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็ค
ก่อนท าการช าระในวนัรุ่งข้ึน ส าหรับท่านท่ีตอ้งการช าระผา่นบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ี
ท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 
 
 
 
 
 

วนัทีเ่ก้า  โคเปนเฮเกน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือโคเปนเฮเกน 

น าท่านสู่ย่านนูฮาวน์ (Nyhavn)  หรือแหล่งบนัเทิงย่านริมน ้ าของเมืองโคเปนเฮเกน ซ่ึงเป็นย่านคา้ขายและ
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั เพราะมีทั้งร้านคา้ ภตัตาคาร ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ทอดตวัยาวสองฝ่ัง
แม่น ้ า สถาปัตยกรรมบา้นเรือนสีสันฉูดฉาดสวยงาม มีทั้งรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบเก่าและแบบใหม่
ผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั น าท่านสัมผสัประสบการณ์ล่องเรือชมทศันียภาพเมืองโคเปนเฮเกน้ อิสระให้ท่าน
ถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
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11.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเกน 
14.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินโคเปนเฮเกน โดยเท่ียวบิน TG951 (ใชเ้วลาบินประมาณ 11 ช.ม.) 
 สายการบินมีบริการอาหารกลางวนัและอาหารค ่าระหวา่งเท่ียวบิน 
 

วนัทีสิ่บ กรุงเทพมหานคร 
 

06.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ.... 
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10 วนั ล่องเรือทะเลเหนือ นอร์วเีจีย้น ฟยอร์ด 
Royal Caribbean – Jewel of the SEAs!!! 

 

อตัราค่าบริการ 30 พ.ค. / 15 ส.ค. 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องคู่ INSIDE)  ท่านละ 99,900 

อพัเกรดเป็นหอ้งพกัแบบมีระเบียงทะเล (พกัห้องคู่ Sea-View Balcony) ท่านละ 18,000 

พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ (คิดท่ีหอ้งพกัแบบ INSIDE ซ่ึงเป็นราคาเร่ิมตน้) 33,000 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคายืนยนัได้กต่็อเม่ือที่นั่ง confirm เท่านั้น) 95,000-130,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัค่าใชจ่้าย (ผูใ้หญ่)  (ไม่รวมตัว๋ BKK-CPH-BKK) - TG 27,000 

กรณีมีวซ่ีาแลว้หรือไม่ตอ้งยื่นวซ่ีา หกัค่าใชจ่้าย ไม่รวมวซ่ีา 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2563) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียวล่องเรือส าราญ (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินไทย  (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง  
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุในโปรแกรม, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่าง  
 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้นอร์เวย ์ประมาณ 3,000 บาท (ค่าธรรมเนียมวซ่ีาข้ึนกบัอตัราแลกเปล่ียน) 
 ค่า Gratuities ของทางเรือ ซ่ึงจะเรียกเก็บจากอินวอยซ์ เป็นเงิน 3,300 บาทต่อท่าน  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
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การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 40,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
    ส ารองที่น่ัง (ผู้เดินทางพกัเดี่ยว) ท่านละ 60,000 บาท 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 60 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ 
* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 25% 
* ยกเลิก 60-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 50% 
* ยกเลิก 30-59 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ าเตม็จ านวน  
* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเต็มจ านวน 
* ยกเลิก นอ้ยกวา่ 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก

วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ :  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆเพ่ือ

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การนดั

หยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชนข์อง
ผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 การท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฎิ
เสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้ าการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ มาแลว้  หากท่านถูกปฎิ
เสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเกบ็ค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคธรรมดา  
 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
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ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง  

( TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 
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 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ดงันั้นท่านจึงไม่ควร
โหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหาย
ตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น นอร์เวย์ 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 15 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 
เพื่อขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ และไม่ช ารุด ขาด หรือเปียกน า้ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสี
เทา ใช้ไม่ได้) เปิดหู เปิดหน้าผาก ห้ามสวมแว่นสายตาหรือใส่คอนแทก็เลนส์ (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน... 
(สถานฑูตมกีารเทยีบรูปกบัหน้าวซ่ีาทีเ่คยได้)  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเดก็ต ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์: (หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
หนังสือยนิยอมให้เดนิทางไปต่างประเทศ จะต้องรับรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศ
เท่าน้ัน 
กรณีอ านาจการปกครองบุตรฝ่ายใดฝ่ายนึง 
-ใบส าเนาบนัทึกการหยา่ โดยระบุวา่บุตรอยูใ่นอ านาจการปกครองของใคร 
-ใบปกครองบุตร (ปค. 14) จากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) หรือ ใบฟ้องหยา่ผูใ้ชอ้  านาจศาล 
เอกสารการปกครองบุตร จะต้องรับรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่าน้ัน 
กรณีบุตรบุญธรรม 
-ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางอ าเภอ/เขต 
ใบจดทะเบยีนรับบุตรบุญธรรม จะต้องรับรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่าน้ัน 
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***ถา้เอกสารมิใช่เอกสารออกจากประเทศไทย จะตอ้งไดรั้บการรับรองเอกสารจากสถาณทูตของประเทศนั้นๆ 
ประจ าการในประเทศไทย*** 

9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
(ไม่ต้องระบุสถานทูต ประเทศและวนัทีเ่ดนิทาง) 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 

เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 

10.หลกัฐานการเงิน :   
ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการ
รับรอง  1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 7 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 

ขา้มไปเป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement และยอดล่าสุดอพัเดท 7 วนันบั
จากวนัยืน่วีซ่า จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

************* ตอ้งเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุ

ช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่า

เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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แบบฟอร์มการส ารองทีน่ั่ง  
10 วนั ล่องเรือทะเลเหนือ นอร์วเีจีย้น ฟยอร์ด 

Royal Caribbean – Jewel of the SEAs!!! 
(พเิศษ!! ราคานีร้วมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น /รวมทปิไกด์และคนขบัแล้ว) 

 

ราคาทวัร์ 99,900 บาท  (ห้อง Inside) 30 พ.ค. – 8 ม.ิย. 2563  15 – 24 สิงหาคม 2563 
 
ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ ห้องพกั 

(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยืน่ 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 2556) 

       

       

       

       

หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัวา่ เป็นการท าวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 

(รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะค่ะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการย่ืนวซ่ีา) 
 

ช่ือผู้ส ารองที่น่ัง........................................................................................ เอเย่นต์............................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล์......................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

 
*** กรุณาส่งแฟกซ์แบบฟอร์มส ารองที่น่ัง และ ส าเนาพาสปอร์ตลูกค้า มาที ่แฟกซ์ 02 635 1421 *** 

ติดต่อเจ้าหน้าที ่: โทร 02 635 1415 
 


