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ล่องเรือส ำรำญ นอร์เวย์ Fjords Cruise 11 วัน 8 คืน 
โดยสำยกำรบินไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 

พักบนเรือส ำรำญ Royal Caribbean Serenade of the SEAs ห้องมีระเบียงชมวิวทะเล 7 คืน 
พักโรงแรม 1 คืน 

โคเปนเฮเก้น - ล่องเรือส ำรำญ - ไกแรนเกอร ์ฟยอด์จ - เบอร์เก้น (Bergen) - นั่งรถรำงขึ้นเขำ   
ตลำดปลำ สตำวังเงร ์(Stavanger) - เขตเมืองเก่ำ - คริสเตียนแซนด์  (Kristiansand) - ลิตเติ้ลเมอร์เมด  

รำวน์ทำวเวอร์ - มัลโม 

เดินทำงร่วมกับหัวหน้ำทัวร์ไทย 
อัตรำนี้ไม่รวม  
- ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศสหรัฐอเมริกำประมำณ 8,500 บำท 
- ค่ำทิปพนักงำนขับรถในแองเคอเรจ และแวนคูเวอร์ โดยเฉลี่ย 5 ยูเอสดอลล่ำ ต่อท่ำน ต่อวัน 
- ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์จำกเมืองไทย โดยเฉลี่ย  5  ยูเอสดอลล่ำ ต่อท่ำน ต่อวัน 
- รำยกำรทัวร์ชำยฝั่ง ซึ่งท่ำนสำมำรถขอค ำปรึกษำได้จำกหัวหน้ำทัวร์ 

เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่ 25พ.ค.-4มิ.ย. 62        รำคำ 119,900.- (พักบนเรือห้องมีระเบียง) 
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สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 
เมืองโคเปนเฮเก้น เดนมำร์ค - สนำมบินอำลันดำ - เช็คอินลงเรือส ำรำญ Royal Caribbean Serenade Of The 
Seas - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่3 
เรือส ำรำญล่องทะเล ตลอดวัน - อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อำทิ Public Room, 
Entertainment , Sport And Activities, Spa And Wellness 

วันที่4 เรือเทียบท่ำ เมืองไกแรนเกอร์ - ชมไกแรงเกอร์ ฟยอด์จ - กลับข้ึนเรือ เดินทำงสู่เมืองเบอร์เก้น - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที5่ เรือเทียบท่ำ เมืองเบอร์เกน - นั่งรถรำงข้ึนสู่ยอดเขำ Fløyen - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที6่ เรือเทียบท่ำ เมืองสตำวังเงร์ - วิหำรสตำวังเงร์ - ย่ำนเมืองเก่ำสตำวังเงร์ - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที7่ เรือเทียบท่ำ คริสเตียนแซนด์ - เดินเล่นย่ำนถนนคนเดิน Markens Street - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที8่ 
เรือส ำรำญล่องทะเล ตลอดวัน - อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อำทิ Public Room, 
Entertainment , Sport And Activities, Spa And Wellness 

วันที9่ 
อ ำลำเรือส ำรำย จอดเทียบท่ำ กรุงโคเปนเฮเก้น เดนมำรก์ - โคเปนเฮเก้น - ถ่ำยรูปเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ ำพุเกฟิ
ออน - ชมจตุรัส พระรำชวังอำมำเลียนบอร์ก - รำวน์ทำวเวอร์ - ข้ำมสะพำนโอเรซุนด์ - พักโรงแรม 

วันที1่0 เมืองมัลโม่ วีเดน - ผ่ำนชม Turning Torso - เดินทำงกลับ 

วันที1่1 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
 

 

วันเสำร์ที่ 25 พ.ค.62(1)  กรุงเทพมหำนคร 
23.00  สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศชั้น 4 โดย

มี เจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวก 
วันอำทิตย์ที่ 26 พ.ค.62 (2) โคเปนเฮเก้น - ล่องเรือส ำรำญ 
01.20    เหิรฟ้ำสู่ ประเทศเดนมำร์ค โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที ่TG 950 
07.40   ถึงเมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมำร์ค หลังจำกผ่ำนวิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง และพิธีทำงศุลกำกรแล้ว  
   เดินทำงเข้ำสู่ตัวเมืองโคเปนเฮเก้น  
10.30   ถึงท่ำเรือขอเรียนทุกท่ำนเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรลงทะเบียนCruiseCheck–In  

โปรดเตรียมเอกสำรดังนี้  
1.Passport  
2.E-TicketBoardingPass  
3.บัตรเครดิต  
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4.PublicHealthQuestionnaire(ที่เซ็นต์ชื่อเรียบร้อย)  
จำกนั้นผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจ X-RAY ก่อนขึ้นเรือ หลังจำกขึ้นสู่เรือและจัดเก็บสัมภำระเรียบร้อยแล้ว 

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ  
   อิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ 

*** เมื่อเรือส ำรำญทำงเรือจะมีกำรซ้อมหนีภัยตำมหลักสำกล (Muster Drill) ขอให้ผู้โดยสำรทุกท่ำนมำ
รำยงำนตัวยังจุดที่ก ำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่ำนได้ที่แผ่นป้ำยด้ำนหลังประตูห้องพักของ
ท่ำน*** 

17.00 ออกเดินทำงสู่ไกแรงค์เกอร์ ประเทศนอร์เวย์ โดยเรือส ำรำญ SERENADE OF THE SEA หลังจำกขึ้นสู่
เรือและจัดเก็บสัมภำระของท่ำนเรียบร้อย พำท่ำนเดินส ำรวจ
ต ำแหน่งที่ตั้งของห้องอำหำรและส่วนบริกำรต่ำงๆ ของเรือ
ส ำรำญ รวมถึงฟังค ำแนะน ำต่ำงๆ ท่ำนสำมำรถรับประทำน
อำหำรและเครื่องดื่ม (ชำ, กำแฟ) ภำยในเรือ ซึ่งมีบริกำรตลอด 
24 ช.ม. ตำมห้องอำหำรต่ำงๆ ก่อนรับประทำนอำหำรค่ ำ และ
กฏข้อควำมภำยในเรือ 

ค่ ำ   บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
อิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ  อำทิเช่น ช้อปปิ้งสินค้ำปลอดภำษี
ภำยในเรือ,ห้องสปำ, ร้ำนอำหำร , ในคลับบำร์ , คำสิโน, ห้องกิจกรรมต่ำงๆ , ห้องฟิตเนส ส ำหรับคนรัก
สุขภำพ ฯลฯ 

*** ห้องพัก OCEAN VIEW BALCONY  บรรยำกำศสุดโรแมนติกพร้อมระเบียงชมวิวทะเล *** 
 
วันจันทร์ที่ 27 พ.ค.62 (3) ร่วมสนุกพักผ่อนกับกิจกรรม บนเรือส ำรำญสุดหรู 
เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
  
 
 
 
 

หลังอำหำรเช้ำ เชิญท่ำนเพลิดเพลินกับกิจกรรมอันหลำกหลำยที่มีบนเรือ ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรปีนเขำ ออกก ำลังกำยในห้องฟิตส์เนส หรือวิ่งออกก ำลังกำยรอบๆ ตัวเรือ 
ผ่อนคลำยอิริยำบถท่ี Stream room / Sauna เพลิดเพลินกับกำรแสดง กิจกรรม 
และเกมส์ต่ำงๆ สนำมบำส มุมพัทเตอร์กอล์ฟ หรือ เลือกพักผ่อนที่ห้องสมุด และ
มุมสงบต่ำงๆ พร้อมสัมผัสกับควำมสดชื่นของมุมห้อง และธรรมชำติป่ำไม้ต่ำงๆ ที่
ตกแต่งรอบตัวเรือ ทั้งนี้บนเรือยังมีอำหำรเลิศรสระดับเวิร์ดคลำสบริกำรท่ำนอย่ำง
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ไม่ขำดตอนห้ำงสรรพสินค้ำบนเรือร้ำนค้ำ ช้อปปิ้งมำกมำย มีลำนสเก็ตน้ ำแข็งให้ท่ำนได้เล่น กิจกรรมตำมห้อง
รำยกำรของเรือมำกมำย ห้องเทสไวน์ ห้องสอนท ำอำหำร เปิดครัว ทัวร์เที่ยวชมห้องครัวที่ใหญ่อลังกำรงำน
สร้ำง ทัวร์ชมกำรท ำงำนต่ำงๆ ของเรือในจุดต่ำง ๆ พร้อมชมกำรแสดงโชว์ต่ำงๆ สุดอลังกำรในทุกค่ ำคืน ห้อง
ดนตรี บำร์ คำสิโน และกิจกรรมประจ ำวันต่ำง ๆ มำกมำยให้ท่ำนได้เลือกสรร อิสระตำมอัธยำศัย อย่ำงเหนือ
จินตนำกำร 

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
   อิสระใหท้่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ 
ค่ ำ   บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

อิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ  อำทิเช่น ช้อปปิ้งสินค้ำปลอดภำษี
ภำยในเรือ,ห้องสปำ,ร้ำนอำหำร , ในคลับบำร์ ,คำสิโน,ห้องกิจกรรมต่ำงๆ ,ห้องฟิตเนสส ำหรับคนรักสุขภำพ 
ฯลฯ 

*** ห้องพัก OCEAN VIEW BALCONY  บรรยำกำศสุดโรแมนติกพร้อมระเบียงชมวิวทะเล *** 
 

วันอังคำรที่ 28 พ.ค.62(4) ไกแรนเกอร์ ฟยอด์จ 
เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

เรือจอดเทียบท่ำ 07.00 - 17.00 
07.00   เรือส ำรำญเทียบท่ำเมืองไกแรนเกอร์  
 
 
 

น ำท่ำนขึ้นสู่ฝั่งเมืองไกแรงเกอร์ ชมควำมงำมของไกแรงเกอร์ ฟยอด์จ ที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลกในปี ค.ศ. 2005 (Unesco World Heritage Site) ชมฟยอร์จที่ชื่อว่ำสวยที่สุดในนอร์เวย์พำชมโบสถ์ไก
แรงเกอร์โบสถ์ที่ส ำคัญ ตั้งอยู่กลำงเมือง จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่จุด
ชมวิวของน้ ำตก Fossevandring ที่สวยงำมเพ่ือเก็บภำพควำม
ประทับใจ บริเวณท่ำเรือยังมี eMobility รถไฟฟ้ำบริกำรเพ่ือให้ท่ำน
ขับชมเมืองไกแรงเกอร์ แบบจุใจ ตำมแพจเกจที่ท่ำนเลือกซื้อ 1 คัน
ต่อ 2 ที่นั่ง ***ลูกค้ำท่ำนใดสนใจใช้บริกำร กรุณำติดต่อหัวหน้ำทัวร์ 
***ท่ำนใดที่จะขับรถไฟฟ้ำต้องน ำใบอนุญำตขับรถที่ถูกต้อง
ส ำหรับยำนพำหนะส่วนตัวมำแสดงจึงจะสำมำรถใช้บริกำรได้และ
ขับรถไฟฟ้ำตำมกฎระเบียบของทำงeMobility และ ดูแล
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ทรัพย์สินส่วนตัวของท่ำนหำกเสียหำยหรือสูญหำยทำงeMobilityจะไม่มีกำรชดเชยหรือจ่ำยค่ำเสียหำย
ใดๆทั้งสิ้น 

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
อิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ  หรือ เดินเล่นถ่ำยรูปชมควำม
สวยงำมของไกแรงเกอร ์และ ช้อปปิ้งสินค้ำพื้นเมือง 

17.00   เรือออกเดินทำงจำกไกแรนเกอร์ ฟยอด์จ สู่ เมืองเบอร์เก้น 
ชมแนวช่องเขำที่เคยเป็นธำรน้ ำแข็ง เมื่อหลำยล้ำนปีก่อน ซึ่ง
เส้นทำงจำกไกแรนเกอร์ จนออกไปถึงทะเลนอกนั้นมีระยะทำงถึง 
80 กิโลเมตร ท่ำนจะเห็นควำมงดงำมในแบบฉบับของนอร์เวย์
อย่ำงแท้จริงบ้ำนเรือนผู้คน และฟำร์มหลำยๆแห่ง สร้ำงอยู่บน
หน้ำผำ สวยงำมเป็นอย่ำงยิ่ง ผ่ำนชมน้ ำตกที่ละลำยจำกธำร
น้ ำแข็ง   บนยอดเขำ ไหลลมำกระทบน้ ำทะเลด้ำนล่ำงเ)นประกำย 
บำงครังท ำให้เกิด  รุ้งกินน้ ำ ประทับใจยิ่งนัก ชมน้ ำตกเจ็ดพ่ีน้อง (Seven Sitters Waterfall) ที่แบ่งสำยน้ ำ
เป็นเจ็ดสำยไหลลงมำยังเบื่องล่ำง ชมน้ ำตกผ้ำคลุมหน้ำเจ้ำสำว (Bridal Veil Waterfall) 

ค่ ำ   บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
อิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ อำทิ ช้อปปิ้งสินค้ำปลอดภำษีภำยใน
เรือ,ห้องสปำ,ร้ำนอำหำร , ในคลับบำร์ ,คำสิโน,ห้องกิจกรรมต่ำงๆ , ห้องฟิตเนสส ำหรับคนรักสุขภำพ ฯลฯ 

*** ห้องพัก OCEAN VIEW BALCONY  บรรยำกำศสุดโรแมนติกพร้อมระเบียงชมวิวทะเล *** 
 
วันพุธที่ 29 พ.ค.62(5)  เบอร์เก้น (Bergen) - นั่งรถรำงข้ึนเขำ - ตลำดปลำ 
เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

เรือจอดเทียบท่ำ 09.00 - 19.00 
09.00 เรือจอดเทียบท่ำ ณ ท่ำเทียบเดินทำงสู ่เมืองเบอร์เกน (Bergen)  

เมืองเบอร์เกน(Bergen) เมืองแสนสวยริมชำยฝั่งทะเลเหนือ เมืองมรดก
โลก ที่ได้รับกำรอนุรักษ์ไว้ได้อย่ำงดี น ำท่ำนเดินเที่ยวชมเมืองเบอร์เก้น 
จำกนั้นน ำท่ำนนั่งรถรำงขึ้นสู่ยอดเขำ (Fløyen) บนควำมสูง 320 เมตร 
เหนือระดับน้ ำทะเล เพ่ือให้ท่ำนได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองอันเป็นภำพ
บรรยำกำศที่งดงำมและประทับใจ ได้เวลำสมควร น ำท่ำนลงเขำเดินเล่น
ชมเมือง เริ่มจำกเขตเมืองเก่ำอันเป็นที่ตั้งของ Fish Market ที่เป็นทั้ง
ตลำด ปลำอันเก่ำแก่และศูนย์กำรคมนำคมทำทะเลและท่องเที่ยวใน
ภูมิภำคนี้ เที่ยวชมหมู่บ้ำนชำวประมงโบรำณ  สิ่งก่อสร้ำงเก่ำแก่ที่ยังคง
อนุรักษ์อำคำรไม้สีสันสวยงำมที่มีอำยุเกือบ 300 ปี เรียงรำยตลอดแนว 
นับ เป็นตั วอย่ ำ งกำรก่อสร้ ำ งที่ โ ดด เด่นและมีควำมส ำคัญทำง
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ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับกำรจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์กำรยูเนสโก (Unesco) 
เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

อิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ  หรือ เดินเล่นถ่ำยรูปชมควำม
สวยงำมของเมืองเบอร์เก้น 

19.00   เรือออกเดินทำงจำกเบอร์เก้น สู่เมืองสตำวังเงร์ 
ค่ ำ   บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
 
 
 
 
 

อิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ อำทิเช่น ช้อปปิ้งสินค้ำปลอดภำษี
ภำยในเรือ,ห้องสปำ,ร้ำนอำหำร , ในคลับบำร์ ,คำสิโน,ห้องกิจกรรมต่ำงๆ, ห้องฟิตเนส ส ำหรับคนรัก
สุขภำพ ฯลฯ 

*** ห้องพัก OCEAN VIEW BALCONY  บรรยำกำศสุดโรแมนติกพร้อมระเบียงชมวิวทะเล *** 
 

วันพฤหัสที่ 30 พ.ค.62(6) สตำวังเงร์ (Stavanger) - เขตเมืองเก่ำ 
เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

เรือจอดเทียบท่ำ 09.00 - 19.00 
09.00  เรือเทียบท่ำ ณ ท่ำเรือน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองสตำวังเงร์ ประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่บนคำบสมุทรสตำวังเงร์ 

(Stavanger Peninsula) ตัวเมืองตั้งอยู่ในเขตรูกำลันด์ ( Rogaland County) ซึ่งอยู่ทำงตะวันตกเฉียงใต้ของ
ประเทศ ปัจจุบันเป็นศูนย์กลำงของ อุตสำหกรรมปิโตรเลียมของนอร์เวย์ รวมไปถึงกำรแหล่งผลิตปลำ
กระป๋องและกำรต่อเรือที่ส ำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ  
ชมวิหำรสตำวังเงร์ (Stavanger Cathedral) วิหำรที่เก่ำแก่ที่สุดในประเทศนอร์เวย์ วิหำรตั้งอยู่บริเวณ 
ตอนกลำงของเมืองสตำวังเงร์ ถูกสร้ำงขึ้นในช่วงปีค.ศ.  1,100. และแล้วเสร็จประมำณปีค.ศ. 1150 โดย
บำทหลวงเรย์นัลด์ชำวอังกฤษ วิหำรถูกสร้ำงในสไตล์แองโกล-นอร์แมน และในช่วงปลำย ศตวรรษที่ 13 ได้มี
กำรเพ่ิมสไตล์โกธิคเข้ำไปด้วย ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถำนที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับควำมนิยมมำกที่สุด
แห่งหนึ่งของเมืองสตำวังเงร์ 

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
   อิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ  
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หลังจำกนั้นขอแนะน ำให้คุณไปเยือน ย่ำนเมืองเก่ำสตำวังเงร์ (Old Stavanger) ย่ำนประวัติศำสตร์เก่ำแก่
ของเมืองที่ทอดยำวไปตำมถนนสำยเก่ำที่คดเคี้ยวไปมำ ซึ่งตลอดสอง ข้ำงทำงเป็นที่ตั้งของ อำคำรไม้เก่ำจำก
ศตวรรษท่ี 18-19ที่ได้รับกำรอนุรักษ์เอำไว้เป็นอย่ำงดี และช้อปปิ้งสินค้ำพ้ืนเมือง 

19.00   เรือออกเดินทำงจำกเมืองสตำวังเงร์ สู่เมืองคริสเตียนแซนด ์
ค่ ำ   บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
 
 
 
 
 
 

อิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ  อำทิเช่น ช้อปปิ้งสินค้ำปลอดภำษี
ภำยในเรือ,ห้องสปำ,ร้ำนอำหำร , ในคลับบำร์ ,คำสิโน,ห้องกิจกรรมต่ำงๆ ,ห้องฟิตเนสส ำหรับคนรักสุขภำพ 
ฯลฯ 

*** ห้องพัก OCEAN VIEW BALCONY  บรรยำกำศสุดโรแมนติกพร้อมระเบียงชมวิวทะเล *** 
 

วันศุกร์ที่ 31 พ.ค.62(7)  คริสเตียนแซนด์  (Kristiansand) 
เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

เรือจอดเทียบท่ำ 07.00 - 17.00 
07.00 เรือเทียบท่ำ ณ ท่ำเรือคริสเตียนแซนด์   

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงต่อสู่ เมืองคริสเตียนแซนด์ (Kristiansand)  
เมืองท่ำแห่งกำรท่องเที่ยวเมืองนี้ส่วนมำกจะเป็นเมืองท่ำ มีที่จอดเรือ
มำกมำย Christiansand เป็นเมืองและเขตเทศบำลในประเทศนอร์เวย์ 
เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 5 ในประเทศนอร์เวย์ และมีประชำกร 
88,598 คน กำรท่องเที่ยวเป็นสิ่งส ำคัญใน Kristiansand และฤดูร้อน
เป็นที่นิยมมำกที่สุดส ำหรับนักท่องเที่ยว สวนสัตว์และสวนสนุกเมือง 
Kristiansand เป็นสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ มีผู้เข้ำชมกว่ำ  
900,000 รำยทุกปี และมี Markens Street เป็นถนนคนเดินหลักใน
ย่ำนใจกลำงเมือง นอกจำกนี้ยังมีชำยหำด เป็นชำยหำดที่ยำวที่สุดมี 
นักท่องเที่ยวเข้ำไปพักผ่อนเป็นจ ำนวนมำก และนอกเมืองเป็นสวน
อุตสำหกรรมมีห้ำงสรรพสินค้ำที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์เพ่ือช้อปปิ้งสินค้ำมำกมำย และกำรมำที่นี่ส่วนใหญจะ
เน้น ชิวๆ ดูธรรมชำติที่สงบและสวยงำมมำก อำกำศดจีำกนั้นมีเวลำให้ท่ำนเดินเล่นชมเมืองหรือช้อปปิ้งสินค้ำ
ต่ำงๆตำมอัธยำศัย 
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เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
อิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ หรือ เดินเล่นถ่ำยรูปชมควำมสวยงำม
ของเมืองคริสเตียนแซนด์ 

17.00   เรือออกเดินทำงจำกเมืองคริสเตียนแซนด์  สู่ เมืองคเปนเฮเก้น 
ค่ ำ   บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
 
 
 
 
 

อิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ อำท ิช้อปปิ้งสินค้ำปลอดภำษ ี
ภำยในเรือ,ห้องสปำ,ร้ำนอำหำร, ในคลับบำร์, คำสิโน, ห้องกิจกรรมต่ำงๆ, ห้องฟิตเนส ส ำหรับคนรักสุขภำพ 
ฯลฯ 

*** ห้องพัก OCEAN VIEW BALCONY  บรรยำกำศสุดโรแมนติกพร้อมระเบียงชมวิวทะเล *** 
 
วันเสำร์ที ่01 มิ.ย.62(8)  ร่วมสนุกพักผ่อนกับกิจกรรม บนเรือส ำรำญสุดหรู 
เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 

หลังอำหำรเช้ำ เชิญท่ำนเพลิดเพลินกับกิจกรรมอันหลำกหลำยที่มีบน
เรือ ไม่ว่ำจะเป็นกำรปีนเขำ ออกก ำลังกำยในห้องฟิตส์เนส หรือวิ่ง
ออกก ำลังกำยรอบๆ ตัวเรือ ผ่อนคลำยอิริยำบถที่ Stream room / 
Sauna เพลิดเพลินกับกำรแสดง กิจกรรม และเกมส์ต่ำงๆ สนำมบำส 
มุมพัทเตอร์กอล์ฟ เล่นกระดำนโต้คลื่นเล่นสไลด์เคเบิลรำวดำดฟ้ำชั้น
บนสุดของเรือ โดยตัวลงมำ ปลอดภัยแต่หวำดเสียวดี หรือเลือก
พักผ่อนที่ห้องสมุด และมุมสงบต่ำงๆ พร้อมสัมผัสกับควำมสดชื่นของ
มุมห้อง และธรรมชำติป่ำไม้ต่ำงๆ ที่ตกแต่งรอบตัวเรือ ทั้งนี้ 
บนเรือยังมีอำหำรเลิศรสระดับเวิร์ดคลำสบริกำรท่ำนอย่ำงไม่ขำดตอน
ห้ำงสรรพสินค้ำบนเรือร้ำนค้ำ ช้อปปิ้งมำกมำย มีลำนสเก็ตน้ ำแข็งให้
ท่ำนได้เล่น กิจกรรมตำมห้องรำยกำรของเรือมำกมำย ห้องเทสไวน์ 
ห้องชมภำพสไลด์ที่เที่ยวตำมหมู่เกำะต่ำงๆ ในแคริบเบียน ห้องสำธิต
กำรพับผ้ำเป็นรูปสัตว์ต่ำงๆ ห้องสอนท ำอำหำร เปิดครัว ทัวร์เที่ยวชม
ห้องครัวที่ใหญ่อลังกำรงำนสร้ำง ทัวร์ชมกำรท ำงำนต่ำงๆ ของเรือในจุดต่ำง ๆ พร้อมชมกำรแสดงโชว์ต่ำงๆ 
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สุดอลังกำรในทุกค่ ำคืน ห้องดนตรี บำร์ คำสิโน และกิจกรรมประจ ำวันต่ำง ๆ มำกมำยให้ท่ำนได้เลือกสรร 
อิสระตำมอัธยำศัย อย่ำงเหนือจินตนำกำร 

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
  อิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับ 
  กิจกรรมบนเรือ 

ค่ ำ   บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
 อิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ อำทิ ช้อปปิ้งสินค้ำปลอดภำษีภำยใน

เรือ, ห้องสปำ, ร้ำนอำหำร , ในคลับบำร์ ,คำสิโน,ห้องกิจกรรมต่ำงๆ, ห้องฟิตเนส ส ำหรับคนรักสุขภำพ ฯลฯ 
*** ห้องพัก OCEAN VIEW BALCONY  บรรยำกำศสุดโรแมนติกพร้อมระเบียงชมวิวทะเล *** 

 
วันอำทิตย์ที ่02 มิ.ย.62(9) โคเปนเฮเก้น - ลิตเติ้ลเมอร์เมด - รำวน์ทำวเวอร์  
เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในเรือส ำรำญ 
08.00 เรือจอดเทียบท่ำที่ท่ำเรือ กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมำร์ก เมืองหลวงของประเทศเดนมำร์ค หลังจำก

ผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมืองแล้วเดินทำงเข้ำสู่ตัวเมืองโคเปนเฮเกน  ตั้งอยู่ระหว่ำง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ 
ล้อมรอบด้วยพ้ืนน้ ำเกือบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบด้วย
คำบสมุทร Jutland  และเกำะต่ำงๆอีก 406 เกำะ หลังผ่ำน
กำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรแล้ว น ำคณะออก  
เดินทำงโดยรถโค้ชปรับอำกำศมุ่งหน้ำสู่ ใจกลำงกรุง 
“โคเปนเฮเก้น” Copenhagen น ำคณะเที่ยวชมเมืองผ่ำน
จตุรัสซิตี้ฮอลล์  อำคำรเทศบำลเมืองเก่ำ เขตย่ำนใจกลำงเมือง 
พร้อมถ่ำยรูปคู่กับ เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด Little 
Mermaid สัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งยังคงนั่งเศร้ำรอเจ้ำชำยตำม
เนื้อเรื่องในเทพนิยำยอันลือลั่นของนักเล่ำนิทำนระดับโลก 
ฮันส์คริสเตียน แอนเดอร์สัน โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกบริเวอร์ จำคอบเซ่น เจ้ำของมูลนิธิคำร์ลสเบิร์ก ใกล้
กันเป็นย่ำนท่ำเรือขนำดใหญ่ที่มีเรือสินค้ำ และเรือส ำรำญจอดเด่นเป็นสง่ำ เดินผ่ำนสวนสำธำรณะท่ำนจะพบ
กับน้ ำพุเกฟิออน เทพธิดำผู้เสียสละกับบุตรชำยที่ร่วมสร้ำงเกำะซีแลนด์ขึ้นมำ  

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย 
บ่ำย หลังอำหำรน ำท่ำนชมจตุรัส “พระรำชวังอำมำเลียนบอร์ก” (Amalienborg Palace) ที่ประทับในฤดูหนำว

ของรำชวงศ์แห่ง เดนมำร์ก ชม “พิธีกำรเปลี่ยนทหำรรักษำพระองค์” ในชุดเครื่องแบบที่งดงำม รถโค้ชผ่ำน
ไปชม “รำวน์ทำวเวอร์” Round Tower อำคำรเก่ำแก่คู่บ้ำนคู่เมือง และย่ำนเขตท่ำเรือ Kongens 
Nytorv ที่มีอำคำรบ้ำนเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 เรียงรำย เป็นภำพที่งดงำม เหมำะส ำหรับกำร
เยือนเมืองนี้ท่ำนสู่ย่ำนใจกลำงเมืองเพ่ืออิสระกับเมืองอันสวยงำมหรือเลือกหำซื้อสินค้ำตำมอัธยำศัย  

http://www.cruisedomain.com/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3
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จำกนั้นน ำท่ำน เดินทำงสู่ เมือลมัลโม  “Malmö” (44 ก.ม./1 ช.ม.)  
น ำท่ำนข้ำมสะพำนโอเรซุนด์ The Øresund ซึ่งเชื่อมประเทศสวีเดน-เดนมำร์ก เป็นสะพำนที่ยำวที่สุด
ของยุโรป ยำวประมำณ 12 กม. เป็นสะพำน 8 กม. และเป็นอุโมงค์ใต้ทะเล 4 กม. เปิดใช้เม่ือปี 2000 
เชื่อมต่อเมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมำร์กกับ Malmo สวีเดน สะพำนนี้มีควำมสวยงำม โดดเด่นมำก 
และใช้ได้ทั้งรถยนต์ และรถไฟ 

ค่ ำ   บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ ณ ภัตตำคำร  
พักที่ :    Scandic Hotel Malmo หรือระดับใกล้เคียง 
 
วันจันทร์ที่ 03 มิ.ย.62(10) มัลโม - ชมเมือง - สนำมบิน 
เช้ำ    บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพัก 

น ำท่ำนชมเมืองมัลโม่ เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสำมของสวีเดน 
Stortorget ชมจัตุรัสกลำงเมืองมัลเมอที่มีมำตั้งแต่ปีค.ศ. 1538 
บริเวณตรงกลำงจัตุรัสมีรูปปั้นของพระเจ้ำ Karl Gustav ที่ 10 ซึ่ง
ออกแบบและแกะสลักโดย John Börjeson ด้ำนซ้ำยของจัตุรัสเป็น
ที่ตั้งของ Rådhuset หรือ Town Hall ศำลำว่ำกำรเมืองสไตล์ดัตช์
เรอเนสซองส์ที่สร้ำงขึ้นตั้งแต่ปี 1353 ซึ่งได้ ชื่อว่ำเป็นหนึ่งในอำคำรเก่ำแก่ที่สุดของเมือง ผ่ำนชม Turning 
Torso ตึกระฟ้ำรูปทรงโมเดิร์นควำมสูง 190 เมตร ซึ่งนับเป็นตึกที่สูงที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย รวมทั้งเป็น
ตึกที่อยู่อำศัยที่สูงที่สุดอันดับ 3 ของ ทวีปยุโรป  จำกนั้นอิสระทุกท่ำนตำมอัธยำศัยเก็บภำพควำมประทับใจ
ของเมืองแสนสวยแห่งนี้ ได้เวลำสมควรน ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

11.00   ถึงเวลำอันสมควร น ำทุกท่ำนเดินสู่สนำมบิน 
14.30   ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยกำรบินไทยเที่ยวบินที่ TG951 
วันอังคำรที่ 04 มิ.ย.62(11) กรุงเทพฯ 
06.00   เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ 

 

หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพ ลม, ฟ้ำ, อำกำศ, กำร
ล่ำช้ำ อันเนื่องมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพื่อควำมปลอดภัยใน
กำรเดินทำง บริษัท ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้กำรตัดสินใจ  จะ
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคัญ 
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ค ำแนะน ำ  ส ำหรับผู้เดินทำงที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนำมบินที่ทริปเดินทำง และ/หรือ จ ำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือกำร
เดินทำงรูปแบบอ่ืนๆ มำยังสนำมบินที่ทริปเดินทำง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภำยในประเทศ / ระหว่ำงประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ 
หรือซื้อตั๋วรถโดยสำร ฯลฯ หรือมีกำรจองห้องพัก ล่วงหน้ำก่อนวันเดินทำงจริง  ควรสอบถำมยอดจองทัวร์ และตำรำงเวลำกำร
เดนิทำงของทัวร์ที่ท่ำนจอง ที่แน่นอนจำกเจ้ำหน้ำที่เป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นกำรป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลำดขึ้นกับท่ำน
ในภำยหลัง 
              ทั้งนี ้ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดข้ึน หำกท่ำนได้มีกำรจองกำรเดินทำงดังกล่ำวมำยัง 
สนำมบินที่ทริปเดินทำง โดยยังไม่ได้รับกำรยืนยันเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกทำงบริษัทฯ 
 

อัตรำค่ำบริกำร บำท ต่อท่ำน 
งดแถมกระเป๋ำ  

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่ำน  
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน  

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

( มีเตียงเสริม )  

พักท่ำนเดียว 
ต่อห้องจ่ำยเพิ่ม  

25พ.ค.-4มิ.ย. 62 119,900 119,900 115,900 79,000 

ต้องกำรเดินทำงโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิ่มเตมิจำกเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 

 ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเก้น-กรุงเทพฯ 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ช ำนำญเส้นทำง  
 ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
 ค่ำประกันอุบัติเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรรมธรรม์) หำกอำยุเกิน 75 ปี  
 ท่ำน ต้องซ้ือประกันเพ่ิม 
 ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ  
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถ ตลอดกำรเดินทำง 
 ค่ำทิปบริกำร ที่คอยบริกำรในเรือ (Gratuities 110 USD) 
 บริกำรขนสัมภำระขึ้นลงเรือ  
 รวมค่ำห้องพักแบบมีระเบียง (Ocean View Balcony) ฝั่งวิวทะเล 
 ค่ำภำษีเรือตลอดทุกท่ำเรือ  

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 % 
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, ค่ำเครื่องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรีด , ค่ำเครื่องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ระหว่ำงกำรท่องเที่ยว โดยเฉลี่ย 100 บำท / ท่ำน / วัน(หำกท่ำนประทับใจในกำรเดินทำง)  

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกทำ่นท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

http://www.cruisedomain.com/
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กำรจองและช ำระเงิน  
1. กรุณำช ำระค่ำมัดจ ำทัวร์ 50,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 2 วันท ำกำรนับจำกวันจองทัวร์  พร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง 
(ท่ีไม่หมดอำยุภำยใน 6 เดือน นับจำกวันเริ่มเดินทำง/หนังสือเดินทำงเล่มใหม่สำมำรถเดินทำงได้เลย) และหลักฐำนโอนเงินมำ
ได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 25 วันท ำกำร (ในช่วงปกติ) หรือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 35 
วันท ำกำร (ในช่วงเทศกำล หรือเม่ือสำยกำรบินเร่งออกบัตรโดยสำร) หรือตำมวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำน
ยกเลิกกำรเดินทำง  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน 
และหรือ ผู้ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซึ่งในกรณีนี้ ทำงบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจัดหำคณะทัวร์อ่ืนให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุ
สุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เนื่องจำกรำยกำรทัวร์นี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำ 
และออกประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำง
บริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

หมำยเหตุ 
* ทำงบริษัทจะท ำกำรยื่นวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ำรองท่ีนั่งครบ 20 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำง 
สถำนทูต  เนื่องจำกบริษัทจะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตั๋วเครื่องบิน, ห้องพักที่คอนเฟิร์มมำจำกทำง 
ยุโรป, ประกันกำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยื่นวีซ่ำให้กับทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง  
* หำกในช่วงที่ท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำเต็ม ทำงบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซึ่งทำงท่ำน
จะต้องเดินทำงมำยื่นวีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทคอยดูแล และ
อ ำนวยควำมสะดวก  
* เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผู้ก ำหนดออกมำ มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก ำหนด ท่ำน
ที่มีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณำจัดเตรียมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร 
เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น 
มิได้เป็นผู้พิจำรณำว่ำ  วีซ่ำให้กับทำงท่ำน 
* กรณีวีซ่ำที่ท่ำนยื่นไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึ้น
ดังต่อไปนี้ 
- ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำร ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำร
พิจำรณำ 
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- ค่ำมัดจ ำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมำจริง ณ วันยื่นวีซ่ำ ซ่ึงต๋ัวเป็นเอกสำรท่ีส ำคัญในกำรย่ืนวซ่ีำ หำกท่ำนไม่
ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตั๋วเครื่องบินถ้ำออกตั๋วมำแล้วจะต้องท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่วน 
และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 120 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตั๋วท่ำนจะเสียแต่ค่ำมัดจ ำตั๋วตำม
จริงเท่ำนั้น 
- ค่ำห้องพักในทวีปยุโรป ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจ ำห้องใน 
2 คืนแรกของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริษัท
จะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรชี้แจงให้ท่ำนเข้ำใจ 
- หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 100% 
- ทำงบริษัทเริ่มต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ 
และจะส ำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษัท ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนที่จะส ำรองยำนพำหนะ 

เงื่อนไขกำรยกเลิก   
* ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วันท ำกำร - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด หรือเทศกำลที่ต้องกำรัน
ตีมัดจ ำกับสำยกำรบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีกำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือ
ต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้      
* ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วันท ำกำร ขึ้นไป  -  เก็บค่ำใช้จ่ำย ของมัดจ ำทั้งหมด    
* ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วันท ำกำร ขึ้นไป   -  เก็บค่ำใช้จ่ำย  80 % ของรำคำทัวร์ 
* ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วันท ำกำร   - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 
ผู้เดินทำงที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทำงที่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำแล้ว กอ่นวันเดินทำง 

จะต้องช ำระค่ำเดินทำงส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพำะกรณีที่สถำนฑูตปล่อยเลม่คืนมำแล้วเท่ำนั้น) 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 
ด้วยประกันกำรเดินเสริม ที่เพิ่มควำมคุ้มครองได้มำกข้ึน... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ  
* อ.บ. 1 หมำยถึง กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวร สิ้นเชิงจำกอุบัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ำยค่ำใช้จ่ำย ส ำหรับกำรรักษำพยำบำลที่ได้เกิดขึ้นในระยะวเลำ 7 วันแรก จำกกำรเดินทำง
กลับประเทศไทย / 
2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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* ส ำหรบัผู้เอำประกันภัย ทีม่ีอำยุ 75 ปขีึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่ำของเบี้ยประกันภัยทีร่ะบไุว้ในตำรำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจ้ำหน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร์ ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่
น้อยกว่ำ 1 สัปดำห์  และกรุณำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน  

หลังจำกส่งรำยช่ือผู้เอำประกันภัยแล้ว 
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เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอวีซ่ำ VISA  (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตเพื่อสแกนลำยนิ้วมือทุกท่ำน) 
 หนังสือเดินทำงที่เหลืออำยุใชง้ำนไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน และมหีน้ำพำสปอร์ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำนั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทำง  
 หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* ค้ำขำย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำท่ีมีชื่อผู้เดินทำง อำยุย้อนหลังไม่เกิน 3 
เดือนนับจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำอังกฤษ  ในกำรออกจดหมำยรับรอง
กรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต 

*  ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนังสือรับรองจำกต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภำษำอังกฤษ 
 หลักฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ำนั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำร
แสดงทำงกำรเงินอื่นๆ สำมำรถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละ
สถำนทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ำ ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกดชื่อให้ตรง
กับหน้ำพำสปอร์ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับส ำเนำท่ีท่ำนจะใช้ย่ืนวีซ่ำ (ใช้เวลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันท ำกำร) 
* เด็กต้องท ำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ง หรือบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้งสองคน 
ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่งจดหมำยต้องออกโดยท่ีว่ำกำรอ ำเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถ้ำมี) 1 ชุด 
  กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำน
จะถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีได้ช ำระไปแล้ว และหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุก
ครั้ง  

 หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกำย
สุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำง
บริษัทใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน  

 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน 
เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มี
เอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเน่ืองมำจำกหลักฐำน
ในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินโดยจะหักค่ำใช้จ่ำยท่ี
เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
ท้ังนี้จะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็นหลัก 

 

http://www.cruisedomain.com/

