
 
 

 

ล่องเรือทะเลเหนือ นอร์วเีจีย้น ฟยอร์ด 10 วนั 7คืน 
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 ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น /รวมทิปไกด์และคนขับแล้ว) 

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

 

ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมกีารปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซ่ึงทางทัวร์จะท าการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป 
ท่องเท่ียว SHORE EXCURSION ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ 



ROYAL CARIBBEAN – JEWEL OF THE SEAS!!! เรือบรรจุผู้โดยสารได้ 2,139 คน จ านวน 
13 ช้ัน ระวาง 90,090 ตนั 

 

ห้องพกัมีระเบียงวิวทะเล  (OCEAN VIEW WITH BALCONY) 

 
 

ห้องพกัแบบ INSIDE 

 
 

วันแรก กรุงเทพมหานคร – โคเปนเฮเกน 
 

22.00 น. คณะพบเจ้าหน้าท่ีและมัคคุเทศก์ได้ท่ี เคาน์เตอร์เชคอนิแถว D ประตูทางเข้าท่ี 3-4 อาคารผู้โดยสารขาออก  
สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

วันที่สอง โคเปนเฮเกน – เชคอนิลงเรือส าราญ ROYAL CARIBBEAN – JEWEL OF THE SEAS!! 
 

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

07.40 น. เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก น ำท่ำนผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร  
 น ำท่ำนชม เงือกนอ้ย หรือ ลิตเต้ิลเมอร์เมด (LITTLE MERMAID)    รูปป้ันทองแดงของเจำ้หญิงเงือกนอ้ยบน

โขดหิน ตวัละครท่ีมำจำกนิทำนอนัโด่งดงัของนกัประพนัธ์ชำวเดนิช ฮนัส์ คริสเตียน  แอนเดอร์สัน รูปป้ัน
เงือกนอ้ยน้ีเปรียบเสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของกรุงโคเปนเฮเกน ซ่ึงเป็นผลงำนของ EDV. EIRIKSEN สร้ำงขึ้น
เพื่อเป็นอนุสรณ์สถำนถึงจินตนำกำรของแอนเดอร์สัน และเป็นนิทำนอีกเร่ืองท่ีหลำยๆท่ำนคงเคยไดฟั้ง แม้
กระทัง่ดิสนียย์งัเคยน ำเร่ืองน้ีมำท ำเป็นภำพยนตร์กำร์ตูน จำกนั้นน ำท่ำนชมน ้ ำพุแห่งรำชินีเกฟิออน (THE 
GEFION FOUNTAIN) ซ่ึงสร้ำงขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1908 ช่ือ GEFION น้ีคือช่ือของเทพเจำ้ในต ำนำนของชำว
สแกนดิเนเวียน ได้เวลำน ำท่ำนแวะชมภำยนอก พระรำชวงัอมำเรียนบอร์ก (AMALIENBORG) เป็น
พระรำชวงัท่ีพระรำชินีมำร์เกรเธอท่ี 2 แห่งรำชวงศ์เดนมำร์กประทบัอยู่ และเป็นท่ีประทบัของรำชวงศ์
เดนมำร์กมำตั้งแต่ค.ศ. 1794 เป็นสถำปัตยกรรมแบบร็อคโคโค บริเวณกลำงลำนมีพระรูปทรงมำ้ของพระ



เจำ้เฟรดเดอริกท่ี 4 นอกจำกน้ีเร่ิมตั้งแต่เวลำ 11.30 น. ทหำรหลวงจะเดินสวนสนำมจำกพระรำชวงัโรเซ่น
บอร์ก (ROSENBORG) และเคล่ือนขบวนมำเปล่ียนเวรเฝ้ำยำมท่ีหน้ำในทุกวนั  น ำท่ำนสู่ถนนสตรอยเกต 
(STRØGET) แหล่งช้อปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดของโคเปนเฮเกนและอยู่ใจกลำงเมือง เป็นถนนคนเดินยำวท่ีสุดใน
โลกท่ีมีควำมคบัคัง่ของร้ำนคำ้ ตั้งแต่สินคำ้รำคำถูกและสินคำ้แบรนด์เนมท่ีมีรำคำแพงท่ีสุดในโลก ถนนคน
เดินน้ีมีควำมยำวถึง 1.1 กิโลเมตรท่ียืน่จำกศำลำวำ่กำรเมืองไปยงัถนน KONGENS NYTORV STRØGET จึง
ถูกตั้ งเป็นช่ือเล่นของถนนคนเดินดังกล่ำวตั้งแต่ยุคศตวรรษท่ี 18 เป็นต้นมำและครอบคลุม ถนน 4 สำย
ดว้ยกนั อิสระใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงสินคำ้ตำมอธัยำศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย 
14.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเทียบเรือโคเปนเฮเกน เพื่อเชคอินลงเรือส ำรำญ ROYAL CARIBBEAN – JEWEL OF 
 THE SEAS!! 
17.00 น. เรือส ำรำญเดินทำงออกจำกท่ำเทียบเรือโคเปนเฮเกน 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

หลงัอำหำรอิสระใหท้่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยัหรือสนุกสนำนกบักิจกรรมบนเรือ 
 

วันที่สาม   AT SEA 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระใหท้่ำนพกัผอ่น บนเรือส ำรำญหรูตำมอธัยำศยั ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำรหรือนัง่เล่นในคลบั 
เลำจน์ หรือท ำกิจกรรมท่ีมีภำยในเรือส ำรำญมำกมำยได้ตำมใจชอบ  ไม่ว่ำจะเป็นช้อปป้ิงท่ีร้ำนขำยสินคำ้
ปลอดภำษีบนเรือ (DUTY FREE) และส่วนสันทนำกำรอ่ืนๆอีกมำกมำย กิจกรรมควำมบนัเทิงอนัหลำกหลำย
ท่ีท่ำนสำมำรถเลือกใชบ้ริกำรบนเรือส ำรำญ เช่น 
PUBLIC ROOM  :บำร์และเลำจน์ หอ้งสมุด หอ้งอินเตอร์เนต 
ENTERTAINMENT:ชมโชว์พิเศษท่ีทำงเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลำจน์ บำร์ต่ำงๆ

หลำกหลำย สไตล ์คำสิโน ดิสโกเ้ธค หอ้งเล่นเกม 
SPORT AND ACTIVITIES  :สระวำ่ยน ้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
SPA AND WELLNESS:หอ้งสปำ หอ้งสตรีม บิวต้ี ซำลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมำกมำย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 อิสระใหท้่ำนพกัผอ่น บนเรือส ำรำญหรูตำมอธัยำศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอำหำรอิสระใหท้่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยัหรือสนุกสนำนกบักิจกรรมบนเรือ 

 

วันที่ส่ี  ไกเรงเก้ฟยอร์ด – จุดชมวิวดาล์สนิบบา (UNESCO) – น ้าตก FOSSEVANDRING 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือเทียบท่ำ ณ ท่ำเทียบเรือเมืองไกเรงเก ้
 น ำท่ำนนั่งเรือเทนเดอร์โบท (TENDER BOAT) เพื่อขึ้นฝ่ังส ำหรับกำรท่องเท่ียวฟยอร์ดอนัสวยงำมและขึ้น

ช่ืออีกแห่งหน่ึงของนอร์เวย์ น ำท่ำนนั่งรถโค้ชสู่จุดชมวิว FLYDALSJUVET ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีสำมำรถ
มองเห็นควำมงำมของไกเรงเกฟ้ยอร์ดแบบพำโนรำมำ และเป็นจุดท่ีช่ำงภำพมืออำชีพนิยมมำเก็บภำพควำม
งำมของฟยอร์ดแห่งน้ี อิสระให้ท่ำนไดเ้ก็บภำพและเดินเล่นชมบรรยำกำศไดต้ำมอธัยำศยั สมควรแก่เวลำน ำ



ท่ำนเดินทำงสู่จุดชมวิว ดำล์สนิบบำ (DALSNIBBA) ซ่ึงได้ช่ือว่ำเป็นจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดและสวยสุดของ
นอร์เวย ์ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสำมำรถสัมผสัควำมงำมอนัน่ำอศัจรรยข์องไกเรงเก ้ฟยอร์ดไดอ้ยำ่งใกลชิ้ดและยงัได้
ชมควำมเขียวขจีและสีขำวของ เทือกเขำไกเรงเก ้ซ่ึงถูกปกคลุมไปดว้ยหิมะไดใ้นแบบพำโนรำมำ จุดชมวิว
แห่งน้ีอยูสู่งกวำ่ 1,500 เมตรเหนือระดบัน ้ ำทะเล ในยำมหมอกลงนกัท่องเท่ียวจะรู้สึกเสมือนยนือยูบ่นทอ้งฟ้ำ
เลยทีเดียว ทศันียภำพอนัแสนบริสุทธ์ิงดงำมท ำให้จุดชมวิวแห่งน้ีได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทำง 
ธรรมชำติ (UNESCO WORLD HERITAGE) และเปิดให้นักท่องเท่ียวมำเยือนได้ระหว่ำงเดือน มิถุนำยน-
กนัยำยนเท่ำนั้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ NORSK FJORD CENTER เพื่อเท่ียวชมควำมสวยงำมทำงธรรมชำติของนอร์เวย ์น ำท่ำน

ชมควำมสวยงำมของน ้ ำตก FOSSEVANDRING ซ่ึงเป็นน ้ ำตกเส้นใหญ่ในเมืองไกเรงเก้ น ำท่ำนเดินเล่น
สัมผสัควำมสวยงำมของน ้ำตก เทือกเขำ และแม่น ้ำ แห่งเมืองไกเรงเก ้พร้อมเก็บภำพธรรมชำติพิสุทธ์ิอนัเล่ือง
ช่ือของนอร์เวย ์สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่เรือส ำรำญ หำกพอมีเวลำท่ำนสำมำรถเดินเล่นบริเวณ
ท่ำเรือท่ีเรียกไดว้ำ่มีวิวอนัสวยงำมเหมำะแก่กำรพกัผอ่นและสูดอำกำศบริสุทธ์ิเป็นอยำ่งยิง่ 

16.00 น. น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่เรือส ำรำญ 
17.00 น. เรือออกเดินทำงจำกท่ำเทียบเรือไกเรงเก ้สู่ท่ำเรือเมืองเบอร์เกน 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัอำหำรอิสระใหท้่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยัหรือสนุกสนำนกบักิจกรรมบนเรือ 
 

วันที่ห้า  เบอร์เกน – พระราชวังหลวง – เคเบิล้คาร์เขาอูลรินเก้น – ชมเมืองเบอร์เกน 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือเทียบท่ำ ณ ท่ำเทียบเรือเมืองเบอร์เกน 

น ำท่ำนชมกรุงเบอร์เกน ชมอำคำรไมห้น้ำอ่ำวบริกเกน (BRYGGEN) ซ่ึงเรียกไดว้่ำเป็นเมืองเก่ำของเบอร์
เกน และเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองน้ีไปแลว้ ดว้ยหอ้งแถวสูง 3 ชั้นท่ีสร้ำงดว้ยไมท้ำสีขำว แดง เหลือง เขียว จัว่
หนำ้สำมเหล่ียม มีเสน่ห์น่ำรักตรงท่ีด้ำนหน้ำมกัจะตกแต่งด้วยไมแ้กะสลกัเป็นรูปหัวกวำง ตวัแคปริคอน 
หรือ มำ้มงักร และรูปตุ๊กตำต่ำงๆ อำคำรบริกเกนถึง 61 หลงัไดรั้บกำรขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทำง
วฒันธรรม และยงัใช้เป็นร้ำนคำ้ แกลเลอร่ี ร้ำนขำยสินคำ้ท่ีระลึก งำนศิลปะ ร้ำนอำหำร พิพิธภณัฑ์ ท ำให้
อำคำรบริกเกนเป็นเรือนแถวท่ีงดงำมท่ีสุดในโลกก็วำ่ได้ สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเขำ้ชมป้อมปรำกำรเบอร์เกน
ฮุส (BERGENHUS FORTRESS) เป็นป้อมปรำกำรท่ีตั้ งอยู่ในเมืองเบอร์เกน สร้ำงขึ้นในสมัยศตวรรษท่ี 
13 เป็นปรำสำทตั้งอยูท่ี่ทำงเขำ้ของท่ำเรือ ปรำสำทแห่งน้ีเป็นหน่ึงในป้อมปรำกำรท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดและไดรั้บกำร
อนุรักษไ์วเ้ป็นอยำ่งดีเยีย่ม  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย 
บ่ำย น ำท่ำนเข้ำชมพระรำชวังหลวงแห่งเมืองเบอร์เกน (THE ROYAL RESIDENCE MUSEUM) เป็นอดีต

พระรำชวงัท่ีประทบัของกษตัริย์แห่งนอร์เวย ์หำกแปรพระรำชฐำนมำยงัเบอร์เกน สันนิษฐำนว่ำพระรำชวงั
แห่งน้ีสร้ำงขึ้นในช่วงยุคกลำงประมำณศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัไดรั้บกำรอนุรักษแ์ละกลำยเป็นพิพิธภณัฑท่ี์จดั
แสดงขำ้วของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินสู่เขำอูลริเกน้ (ULRIKEN) เพื่อนัง่รถกระเช้ำขึ้นไป
บนยอดเขำท่ีสูงท่ีสุดของเบอร์เกน ซ่ึงมีควำมสูงเหนือระดบัน ้ ำทะเลท่ี 643 เมตร อิสระให้ท่ำนได้ชมวิวพำ
โนรำมำและเก็บภำพควำมสวยงำมเหนือเมือง ฟยอร์ด ภูเขำจนไปถึงทะเล จุดชมวิวบนยอดเขำ ULRIKEN 



เป็นจุดถ่ำยรูปท่ีดีท่ีสุด หำกอำกำศดี จะสำมำรถมองเห็นวิวเกำะท่ีอยู่ทำงตอนเหนือและใตข้องเบอร์เกน 
จำกนั้นอิสระใหท้่ำนไดเ้ดินเล่นในเมืองเบอร์เกน หรือเลือกชอ้ปป้ิงสินคำ้ไดต้ำมอธัยำศยั 

18.00 น. น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่เรือส ำรำญ 
19.00 น.  เรือเดินทำงออกจำกท่ำเรือเมืองเบอร์เกน มุ่งหนำ้สู่เมืองสตำแวนเกอร์ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัอำหำรอิสระใหท้่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยัหรือสนุกสนำนกบักิจกรรมบนเรือ 

วันที่หก  สตาแวนเกอร์ – ล่องเรือไลเซ่ ฟยอร์ด  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่ำ ณ ท่ำเรือสตำแวนเกอร์ 

น ำท่ำนสัมผสัประสบกำรณ์ล่องเรือชมไลเซ่ฟยอร์ด (LYSE FJORD CRUISE) อีกหน่ึงสถำนท่ีท่องเท่ียวทำง
ธรรมชำติท่ีเรียกไดว้่ำสวยติดอนัดบัโลก ฟยอร์ดแห่งน้ีนักท่องเท่ียวและช่ำงภำพมืออำชีพ นิยมมำเก็บภำพ
ควำมสวยงำมมำกมำย จนในปี 2011  ไพรเกส้โตเลนและไลเซ่ ฟยอร์ด ไดรั้บกำรขึ้นทะเบียนเป็นสถำนท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณ์และเป็นจุดถ่ำยภำพธรรมชำติท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ท่ำนจะไดช้มทศันียภำพและ
ทิวทศัน์อนัสวยงำมของฟยอร์ดแห่งนอร์เวย ์ซ่ึงมีควำมสวยงำมแตกต่ำงกนั เส้นทำงล่องเรือฟยอร์ดแห่งน้ี 
เป็นเส้นทำงอนัซีนใหม่ ส ำหรับลูกค้ำท่ีตอ้งกำรสัมผสัธรรมชำตินอร์เวยท่ี์ต่ำงออกไป อิสระให้ท่ำนไดเ้ก็บ
ภำพควำมสวยงำมตำมอธัยำศยั  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
บ่ำย น ำท่ำนเท่ียวชมเมืองสตำแวนเกอร์ (STAVANGER) ซ่ึงตั้ งอยู่บนแหลมสตำแวนเกอร์ (STAVANGER 

PENINSULA) ตัวเมืองตั้งอยู่ในเขตรูกำลันด์ ( ROGALAND COUNTY) ซ่ึงอยู่ทำงตะวนัตกเฉียงใต้ของ
ประเทศ ปัจจุบันเป็นศูนย์กลำงของอุตสำหกรรมปิโตรเลียมของนอร์เวย์ รวมไปถึงกำรแหล่งผลิตปลำ
กระป๋องและกำรต่อเรือท่ีส ำคัญแห่งหน่ึงของประเทศ น ำท่ำนชมโบสถ์สตำแวนเกอร์ (STAVANGER 
CATHEDRAL) เป็นโบสถท่ี์เก่ำแก่ท่ีสุดในประเทศนอร์เวย ์ตั้งอยูบ่ริเวณตอนกลำงของเมือง สร้ำงขึ้นในช่วง
ปีค.ศ.1100 แลว้เสร็จประมำณปีค.ศ. 1150 โดยบำทหลวงเรยน์ลัด์ชำวองักฤษ โบสถแ์ห่งน้ีถูกสร้ำงในสไตล์
แองโกล-นอร์แมน และในช่วงปลำยศตวรรษท่ี 13 ไดมี้กำรเพิ่มสไตล์โกธิคเขำ้ไปดว้ย ปัจจุบนัเป็นหน่ึงใน
สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บควำมนิยมมำกท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองสตำแวนเกอร์ จำกนั้นน ำท่ำน
เท่ียวย่ำนเมืองเก่ำสตำแวนเกอร์ (OLD STAVANGER) ย่ำนประวติัศำสตร์เก่ำแก่ของเมืองท่ีทอดยำวไปตำม
ถนนสำยเก่ำท่ีคดเคี้ยวไปมำ ซ่ึงตลอดสองขำ้งทำงเป็นท่ีตั้งของ อำคำรไมเ้ก่ำจำกศตวรรษท่ี 18-19 ท่ีไดรั้บ
กำรอนุรักษ์เอำไวเ้ป็นอย่ำงดี จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้ชมพิพิธภณัฑ์ร่วมสมยั (MUSEUM OF ART) ซ่ึงจดัแสดง
งำนศิลปะต่ำงๆมำกมำย ได้เวลำน ำท่ำนชมอนุสำวรียส์ำมดำบ (THE THREE SWORDS MONUMENT) 
หรือ SVERD I FJELL อนุสำวรียท่ี์ตั้งอยูบ่น HAFRSFJORD อยูห่่ำงจำกใจกลำงของตวัประมำณ 6 กิโลเมตร 
มีลกัษณะเป็นดำบสูง ประมำณ 10 เมตร ปักอยู่กับหินบริเวณเนินเขำใกล้ๆ ฟยอร์ด ถูกสร้ำงโดยปฏิมำกร 
FRITZ ROED เพื่อระลึกถึงสมรภูมิท่ี HAFRSFJORD ในปี 872  

18.00 น. น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่เรือส ำรำญ 
19.00 น. เรือเดินทำงออกจำกท่ำเรือ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัอำหำรอิสระใหท้่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยัหรือสนุกสนำนกบักิจกรรมบนเรือ 
 



วันที่เจ็ด คริสเตียนซานด์ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือจอดเทียบท่ำ ณ ท่ำเทียบเรือเมืองคริสเตียนซำนด ์

น ำท่ำนเท่ียวชมเมืองคริสเตียนซำนด์ (KRISTIANSAND) เป็นเมือง เทศบำล และเมืองหลวงเทศมณฑล
เวสต-์อกัแดร์ ประเทศนอร์เวย ์เป็นเมืองท่ีมีประชำกรมำกเป็นอนัดบั 5 ของนอร์เวย ์เป็นเมืองตั้งอยู่บนอ่ำวส
แกเกอร์แรค ทำงตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงออสโล เป็นเมืองท่ำทำงทะเล มีท่ำ เรือขนำดใหญ่ท่ีปลอดน ้ ำแข็ง
ในฤดูหนำว มีอุตสำหกรรมต่อเรือ งำนโลหะ กำรท ำประมง น ำท่ำนเท่ียวชมควำมสวยงำมและน่ำรักของ
เมืองคริสเตียนซำนด ์น ำท่ำนเท่ียวชมโบสถป์ระจ ำเมือง (KRISTIANSAND CATHEDRAL) จำกนั้นน ำท่ำน
เข้ำชมพิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่ (CANNON MUSEUM) เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ี  MØVIK ห่ำงจำกใจกลำงเมือง 
KRISTIANSAND ไปประมำณ 8 กิโลเมตรเป็นพิพิธภณัฑไ์ดจ้ดัเก็บอุปกรณ์จริงจำกกำรติดตั้งทำงทหำรใน
อดีต โดยมีปืนใหญ่ซ่ึงตั้งประจ ำกำรและใชจ้ริงในอดีต อิสระให้ท่ำนไดช้มปืนใหญ่หลำกหลำยแบบท่ีน ำมำ
จดัเก็บและแสดงในพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่ำย น ำท่ำนเขำ้ชมบงัเกอร์โอเดอร์โรยำ (ODDEROYA FORT) ตั้งอยู่บนเกำะทำงตอนใตข้องเมืองคริสเตียนซำน 

ซ่ึงเป็นหลุมบงัเกอร์ท่ีใช้งำนในสมยัสงครำม และยงัเป็นสถำนท่ีส ำหรับฝึกทหำรในกำรเขำ้ร่วมสงครำม 
ปัจจุบนัป้อมปรำกำรหรือบงัเกอร์แห่งน้ีจดัเป็นสถำนท่ีส ำคญัทำงประวติัศำสตร์อีกแห่งของประเทศนอร์เวย ์
ไดเ้วลำน ำท่ำนหมู่บำ้นชำวประมง (FISHERBYRGGA) ซ่ึงเป็นอำคำรหลงัเล็กๆเรียงรำยหลำกสีสัน เป็นอีก
หน่ึงไฮไลทแ์ห่งกำรมำท่องเท่ียวและชมกำรด ำรงชีวิตของชำวประมงนอร์เวยใ์นอดีต ไดเ้วลำน ำท่ำนเขำ้ชม
สวนพฤกษศำสตร์อำเดอร์ (AGDER NATURAL BOTANICAL GARDEN) พิพิธภัณฑ์ประวัติศำสตร์
ธรรมชำติและสวนพฤกษศำสตร์มหำวิทยำลยั AGDER เป็นพิพิธภณัฑป์ระวติัศำสตร์ธรรมชำติแห่งเดียวใน
ชำยฝ่ังทำงตอนใต้ของนอร์เวย์ พิพิธภัณฑ์น้ีก่อตั้ งขึ้ นในปี 1828 เป็นส่วนหน่ึงของ KRISTIANSAND 
KATEDRALSKOLE  

16.00 น. น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่เรือส ำรำญ 
17.00 น. เรือเดินทำงออกจำกท่ำเรือ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  

หลงัอำหำรอิสระใหท้่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยัหรือสนุกสนำนกบักิจกรรมบนเรือ 
 

วันที่แปด   AT SEA 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระใหท้่ำนพกัผอ่น บนเรือส ำรำญหรูตำมอธัยำศยั ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำรหรือนัง่เล่นในคลบั 
เลำจน์ หรือท ำกิจกรรมท่ีมีภำยในเรือส ำรำญมำกมำยได้ตำมใจชอบ  ไม่ว่ำจะเป็นช้อปป้ิงท่ีร้ำนขำยสินคำ้
ปลอดภำษีบนเรือ (DUTY FREE) และส่วนสันทนำกำรอ่ืนๆอีกมำกมำย กิจกรรมควำมบนัเทิงอนัหลำกหลำย
ท่ีท่ำนสำมำรถเลือกใชบ้ริกำรบนเรือส ำรำญ เช่น 
PUBLIC ROOM:บำร์และเลำจน์ หอ้งสมุด หอ้งอินเตอร์เนต 
ENTERTAINMENT:ชมโชว์พิเศษท่ีทำงเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลำจน์ บำร์ต่ำงๆ

หลำกหลำยสไตล ์คำสิโน ดิสโกเ้ธค หอ้งเล่นเกม 



SPORT AND ACTIVITIES  :สระวำ่ยน ้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
SPA AND WELLNESS :หอ้งสปำ หอ้งสตรีม บิวต้ี ซำลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมำกมำย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 อิสระใหท้่ำนพกัผอ่น บนเรือส ำรำญหรูตำมอธัยำศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ  
หลงัอาหารอสิระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศัยหรือสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ 

หมายเหตุ      ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในค ่าวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลง
จากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเลก็ เพราะ
เจ้าหน้าท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก  และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็ค
ก่อนท าการช าระในวันรุ่งขึน้ ส าหรับท่านท่ีต้องการช าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตท่ี
ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันท่ีท่านเช็คอนิโดยอตัโนมัติ 
 

วันที่เก้า  โคเปนเฮเกน 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
07.00 น. เรือจอดเทียบท่ำ ณ ท่ำเทียบเรือโคเปนเฮเกน 

น ำท่ำนสู่ย่ำนนูฮำวน์ (NYHAVN)  หรือแหล่งบนัเทิงยำ่นริมน ้ ำของเมืองโคเปนเฮเกน ซ่ึงเป็นย่ำนคำ้ขำยและ
สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีส ำคญั เพรำะมีทั้งร้ำนคำ้ ภตัตำคำร ร้ำนอำหำร ร้ำนขำยของท่ีระลึก ทอดตวัยำวสองฝ่ัง
แม่น ้ ำ สถำปัตยกรรมบำ้นเรือนสีสันฉูดฉำดสวยงำม มีทั้งรูปแบบของสถำปัตยกรรมแบบเก่ำและแบบใหม่
ผสมผสำนกนัไดอ้ย่ำงลงตวั น ำท่ำนสัมผสัประสบกำรณ์ล่องเรือชมทศันียภำพเมืองโคเปนเฮเกน้ อิสระให้
ท่ำนถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั 

11.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเกน 
14.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินโคเปนเฮเกน โดยเท่ียวบิน TG951 (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ช.ม.) 
 สายการบินมีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่าระหว่างเท่ียวบิน 

วันที่สิบ กรุงเทพมหานคร 
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ.... 

*************************************************************************************** 
 

10 วนั ลอ่งเรือทะเลเหนือ นอรวี์เจ้ียน ฟยอรด์  

ROYAL CARIBBEAN – JEWEL OF THE SEAS!!! 
 

อตัราค่าบริการ 30 พ.ค. / 15 ส.ค.  
รำคำผูใ้หญ่ (พกัห้องคู่ INSIDE)  ท่ำนละ 99,900 
อพัเกรดเป็นหอ้งพกัแบบมีระเบียงทะเล (พกัห้องคู่ SEA-VIEW BALCONY) ท่ำนละ 18,000 
พกัเด่ียวเพิ่ม ท่ำนละ (คิดท่ีหอ้งพกัแบบ INSIDE ซ่ึงเป็นรำคำเร่ิมตน้) 33,000 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจำกรำคำทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่ำนละ  
(ราคายืนยันได้กต่็อเม่ือที่น่ัง CONFIRM เท่านั้น) 

95,000-130,000 



ไม่เอำตัว๋เคร่ืองบินหกัค่ำใชจ่้ำย (ผูใ้หญ่)  (ไม่รวมตัว๋ BKK-CPH-BKK) - TG 27,000 
กรณีมีวีซ่ำแลว้หรือไม่ตอ้งยืน่วีซ่ำ หกัค่ำใชจ่้ำย ไม่รวมวีซ่า 

 

**ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันท่ีปรับขึน้ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันท่ี 1 กนัยายน 2563) ** 

 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
▪ กรณีเดินทำงเป็นตัว๋กรุ๊ป หำกออกตัว๋แลว้ ไม่สำมำรถขอคืนเงินได ้และไม่สำมำรถเปล่ียนวนัเดินทำงได ้
▪ กระเป๋ำเดินทำงเพื่อโหลด ท่ำนละ 1 ใบ น ้ำหนกัไม่เกิน 30 กก. กระเป๋ำถือขึ้นเคร่ือง (HAND CARRY) น ้ำหนกัไม่เกิน 

7 กก.  

โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือส าราญ (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสำยกำรบินไทย  (กระเป๋ำเดินทำง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่ำน) 
▪ ค่ำภำษีสนำมบิน, ภำษีน ้ำมนั, ค่ำประกนัภยัทำงอำกำศ 
▪ ค่ำประกนัภยักำรเดินทำงอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บำท และ ค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศวงเงิน 2,000,000 บำท 

ค่ำรักษำพยำบำลหลงักลบัจำกต่ำงประเทศภำยใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บำท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อำยเุกิน 85 ปี) 
▪ ค่ำภำษี (PORT FEE) ในทุกประเทศ  
▪ ค่ำท่ีพกัตลอดกำรเดินทำง  
▪ ค่ำอำหำรทุกม้ือตำมระบใุนโปรแกรม, ค่ำพำหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวำ่งน ำเท่ียว, ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ี 
▪ เจำ้หนำ้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง และทิปต่ำง  
 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่ำวีซ่ำเชงเกน้นอร์เวย ์ประมำณ 3,000 บำท (ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำขึ้นกบัอตัรำแลกเปลี่ยน) 
▪ ค่ำ GRATUITIES ของทำงเรือ ซ่ึงจะเรียกเก็บจำกอินวอยซ์ เป็นเงิน 3,300 บำทต่อท่ำน  
▪ ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอำทิ ค่ำซกัรีด ค่ำโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรำยกำร 
▪ ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 

การช าระเงิน  
งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 40,000 บาท/ท่าน ภายใน 1 วันหลงัได้รับการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
ส ารองท่ีนั่ง (ผู้เดินทางพกัเดี่ยว) ท่านละ 60,000 บาท 
งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 65 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
 

กรณียกเลกิ 
* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนำ้ก่อนเดินทำง (ไม่มีค่ำใชจ่้ำย)  
* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนำ้ก่อนเดินทำง หกัค่ำมดัจ ำ 25% 
* ยกเลิก 60-89 วนั ล่วงหนำ้ก่อนเดินทำง หกัค่ำมดัจ ำ 50% 
* ยกเลิก 30-59 วนั ล่วงหนำ้ก่อนเดินทำง หกัค่ำมดัจ ำเตม็จ ำนวน  
* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนำ้ก่อนเดินทำง หกัค่ำใชจ่้ำยเตม็จ ำนวน 
* ยกเลิก นอ้ยกวำ่ 7 วนั ล่วงหนำ้ก่อนเดินทำง หกัค่ำใชจ่้ำยเตม็จ ำนวน 



***หากมีการยกเลกิการจองทัวร์ หลงัได้ท าการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการย่ืนวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์กต็าม*** 
 

หมายเหตุ :  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทำงต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน โดยจะแจง้ให้ ผูเ้ดินทำงทรำบ

ล่วงหนำ้ อยำ่งนอ้ย 20 วนั ก่อนกำรเดินทำง 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงกำรพำเข้ำชมสถำนท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท ำกำร โดยจะจัดหำสถำนท่ี

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล ำดบัแรก หรือคืนค่ำเขำ้ชมแก่คณะผูเ้ดินทำงแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำชำ้ของสำยกำร

บิน  กำรนดัหยุดงำน  กำรประทว้ง  ภยัธรรมชำติ  กำรก่อจลำจล  อุบติัเหตุ  ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค ำนึงและ
รักษำผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงไวใ้หไ้ดม้ำกท่ีสุด 

▪ กำรท่องเท่ียวน้ีเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษทัตวัแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่ำนปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ กำรใชบ้ริกำรท่ีทำงทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่ำนไดท้ ำกำรตกลงหรือแจง้ใหท้รำบก่อนเดินทำง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดขึ้น หำกท่ำนถูกปฎิเสธวีซ่ำและจะไม่คืนเงินค่ำทวัร์ท่ีท่ำนช ำระ มำแลว้  หำก
ท่ำนถูกปฎิเสธกำรเขำ้เมือง อนัเน่ืองจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงผิดกฎหมำย หรือกำร หลบหนีเขำ้เมือง ฯลฯ 

▪ สถำนฑูตเก็บค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ และไม่คืนทุกกรณี 
▪ ในกรณีท่ีท่ำนจะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ ำเงิน) เดินทำงกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่รับผิดชอบ 

หำกท่ำนถูกปฎิเสธกำรเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพรำะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทำงบุคค
ธรรมดำ  

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (LAND ONLY) 
▪ ในกรณีลูกคำ้ด ำเนินกำรเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมำเท่ียวร่วมกบัคณะ (JOIN TOUR) ลูกคำ้ตอ้งด ำเนินกำรมำพบคณะ

ทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในกำรมำพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหำกกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่
เกิดควำมล่ำชำ้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสำเหตุใดๆก็ตำม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดินทำงไป-กลบั หำกท่ำนตอ้งกำรเล่ือนวนัเดินทำงกลบั ท่ำนจะตอ้งช ำระ 

ค่ำใชจ่้ำยส่วนต่ำงท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บโดยสำยกำรบิน เป็นผูก้  ำหนด ซ่ึงทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกกำรเดินทำง ถำ้ทำงบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทำงตอ้งรอ REFUND ตำมระบบของ
สำยกำรบินเท่ำนั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสำมำรถท ำกำร REFUND ไดเ้ท่ำนั้น) 

▪ ท่ำนท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยก่อนเพื่อขอค ำยืนยนั
วำ่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนักำรเดินทำง แน่นอน หำกท่ำนออกตัว๋ภำยในประเทศโดยไม่ไดรั้บกำรยืนยนัจำกพนกังำน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สำมำรถรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศได ้

▪ เม่ือท่ำนจองทวัร์และช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรับในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขำ้งตน้ 
 

 

 

โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่ำนมีควำมประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง  



( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก ำหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีควำมแตกต่ำง
กนั ซ่ึงอำจจะท ำใหท้่ำนไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตำมท่ีตอ้งกำร หรือ อำจไม่สำมำรถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลำยแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิมิต ่ำ เคร่ืองปรับอำกำศท่ีมีจะ
ใหบ้ริกำรในช่วงฤดูร้อนเท่ำนั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีกำรจดัประชุมนำนำชำติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่ำตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรปรับเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณำงดน ำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ำใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนำด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หำ้มน ำติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขำด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อำทิ ครีม โลชัน่ น ้ ำหอม ยำสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลำ้ เป็นตน้ จะถูกท ำกำรตรวจอย่ำง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญำตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ML. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส ำแดงต่อเจำ้หน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภยัตำมมำตรำกำรองค์กำรกำรบินพลเ รือนระหว่ำง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หำกท่ำนซ้ือสินคำ้ปลอดภำษีจำกสนำมบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทำง เท่ียวบิน จึงสำมำรถน ำขึ้นเคร่ืองได ้
และหำ้มมีร่องรอยกำรเปิดปำกถุงโดยเด็ดขำด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส ำหรับน ้ำหนกัของสัมภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนุญำตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส ำหรับผูโ้ดยสำร

ชั้นประหยดั/ ECONOMY CLASS PASSENGER ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสำยกำรบิน) กำรเรียกเก็บค่ำระวำงน ้ ำหนกัเพิ่มเป็น
สิทธ์ิของสำยกำรบินท่ีท่ำนไม่อำจปฎิเสธได ้หำก น ้ำหนกักระเป๋ำเดินทำงเกินกวำ่ท่ีสำยกำรบินก ำหนด 

▪ ส ำหรับกระเป๋ำสัมภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนุญำตให้น ำขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ ำหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เ กิน  7.5 X 13.5 X 21.5 ส ำห รับหน่วยวัด  “น้ิ ว” (INCH) ห รือ  19 X 35 X 55 ส ำห รับหน่วยวัด  “เซนติ เมตร ” 
(CENTIMETER) 

▪ ในบำงรำยกำรทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสำยกำรบินภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกวำ่มำตรฐำน
ได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภำระ ควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใน
น ้ำหนกัส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋ำและสัมภำระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนำดใหญ่เกินไป  ไม่เหมำะกับกำรเป็นกระเป๋ำถือขึ้นเคร่ืองบิน (HAND 
CARRY) 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่ำทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพรำะหำกเกิดกำรสูญหำย สำยกำรบิน

จะรับผิดชอบชดใชต้ำมกฎไออำตำ้เท่ำนั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมำณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ ำหนกักระเป๋ำจริง 
ทั้ งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทำงชั้นธรรมดำ (ECONOMY) หรือ USD 600 กรณีเดินทำงชั้นธุรกิจ 
(BUSINESS) ดงันั้นจึงไม่แนะน ำใหโ้หลดของมีค่ำทุกประเภทลงกระเป๋ำใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋ำใบใหญ่เกิดกำรสูญหำยระหว่ำงกำรท่องเท่ียว (ระหว่ำงทวัร์ ไม่ใช่ระหว่ำงบิน) โดยปกติประกนัภยักำร
เดินทำงท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท ำให้ลูกคำ้จะไม่ครอบคลุมค่ำชดเชยในกรณีกระเป๋ำใบใหญ่สูญหำย ดงันั้นท่ำนจึงไม่ควร
โหลดของมีค่ำทุกประเภทในกระเป๋ำใบใหญ่ เพรำะหำกเกิดกำรสูญหำย ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิกำรชดเชย
ค่ำเสียหำยตำมรำยระเอียดขำ้งตน้เท่ำนั้น 



▪ กรณีกระเป๋ำใบเลก็ (HAND CARRY) เกิดกำรสูญหำย บริษทัฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบชดเชยค่ำเสียหำยใหท้่ำนได ้ 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น นอร์เวย์ 
(ใช้เวลาในการขอวซ่ีาประมาณ 15 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ย่ืนเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัท
ทัวร์ฯ เพ่ือขอย่ืนวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเคร่ืองบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ) 
1. หนงัสือเดินทำง อำยใุชง้ำนได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป มีหนำ้วำ่งอยำ่งนอ้ย 2 แผน่ และไม่ช ารุด ขาด หรือเปียกน ้า 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนำด 3.5 X 4.5 เซนติเมตร 2 รูป พ้ืนฉากหลงัรูปต้องเป็นพ้ืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพ้ืนเป็นสี
เทา ใช้ไม่ได้) เปิดหู เปิดหน้าผาก ห้ามสวมแว่นสายตาหรือใส่คอนแท็กเลนส์ (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน... 
(สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซ่าท่ีเคยได้)  
3. ส ำเนำบตัรประชำชน  
4. ส ำเนำทะเบียนบำ้น (กรุณำถ่ำยหนำ้แรกท่ีมีรำยละเอียดบำ้นเลขท่ีมำดว้ย) 
5. ส ำเนำทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิงหำกมีกำรเปล่ียนค ำน ำหนำ้เป็น นำง ตอ้งแนบมำ) 
6. ส ำเนำทะเบียนหยำ่ (กรณีผูห้ญิงถำ้หยำ่และหำกมีกำรใชค้  ำน ำหนำ้เป็น นำงตอ้งแนบมำ) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ำกวำ่ 18 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมำ)  
8. กรณีเด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 18 ปีบริบูรณ์: (หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสำรเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทำงกบับุคคลอ่ืน บิดำและมำรดำตอ้งท ำหนงัสือแสดงควำมยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่ำกำรเขตหรืออ ำเภอ

เทำ่นั้น และใหร้ะบุวำ่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทำงกบัใคร (ระบุช่ือ) มีควำมสัมพนัธ์อยำ่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทำงกบับิดำ มำรดำตอ้งท ำหนงัสือแสดงควำมยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวำ่กำรเขตหรืออ ำเภอเท่ำนั้นและให้

ระบุวำ่ มำรดำยนิยอมใหเ้ด็กเดินทำงกบับิดำ (ระบุช่ือบิดำ)  
- เด็ก เดินทำงกบัมำรดำ บิดำตอ้งท ำหนงัสือแสดงควำมยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวำ่กำรเขตหรืออ ำเภอเท่ำนั้นและให้

ระบุวำ่ บิดำยนิยอมใหเ้ด็กเดินทำงกบัมำรดำ (ระบุช่ือมำรดำ)   
หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศ
เท่าน้ัน 
กรณีอ ำนำจกำรปกครองบุตรฝ่ำยใดฝ่ำยนึง 
-ใบส ำเนำบนัทึกกำรหยำ่ โดยระบุวำ่บุตรอยูใ่นอ ำนำจกำรปกครองของใคร 
-ใบปกครองบุตร (ปค. 14) จำกทำงอ ำเภอ/เขต (ตวัจริงเท่ำนั้น) หรือ ใบฟ้องหยำ่ผูใ้ชอ้  ำนำจศำล 
เอกสารการปกครองบุตร จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่าน้ัน 
กรณีบุตรบุญธรรม 
-ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จำกทำงอ ำเภอ/เขต 
ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่าน้ัน 



***ถำ้เอกสำรมิใช่เอกสำรออกจำกประเทศไทย จะตอ้งไดรั้บกำรรับรองเอกสำรจำกสถำณทูตของประเทศ
นั้นๆ ประจ ำกำรในประเทศไทย*** 

9. หลกัฐำนกำรท ำงำน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
(ไม่ต้องระบุสถานทูต ประเทศและวันท่ีเดินทาง) 

จดหมำยรับรองกำรท ำงำนใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  
- กรณีผูเ้ดินทำงเป็นเจ้ำของกิจกำร : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรำยช่ือผูป้ระกอบกิจกำร (อำยุไม่เกิน 3 

เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทำงเป็นเจำ้ของร้ำนคำ้ : ใชท้ะเบียนพำณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจำ้ของร้ำนคำ้ 
- กรณีพนกังำนบริษทั : ใชจ้ดหมำยรับรองกำรท ำงำนจำกนำยจำ้ง ระบุต ำแหน่ง ระยะเวลำกำรวำ่จำ้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขำ้รำชกำร : ใชห้นงัสือรับรองจำกหน่วยงำน  
- กรณีเกษียณอำยรุำชกำร: ถ่ำยส ำเนำบตัรขำ้รำชกำรบ ำนำญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษำ ตอ้งมีหนงัสือรับรองจำกสถำบนัศึกษำ นั้นวำ่ก ำลงัศึกษำอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษำ  

 

10.หลกัฐำนกำรเงิน :   
ส ำเนำสมุดบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน นับข้ึนไปจำกเดือนท่ีจะยื่นวีซ่ำ มียอดเงินไม่ต ่ำกว่ำ 100,000 บำทต่อกำร
รับรอง  1 ท่ำน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กำ้วขำ้มเดือน (ปรับสมุดและส ำเนำ 7 วนัก่อนยืน่วีซ่ำ) 

หมายเหตุ : หำกสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีกำรกระโดดขำ้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจำกเดือน 1 

ขำ้มไปเป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่ำนตอ้งไปขอ BANK STATEMENT และยอดล่ำสุดอพัเดท 7 
วนันบัจำกวนัยืน่วีซ่ำ จำกทำงธนำคำรแทนกำรถ่ำยส ำเนำสมุดบญัชี 

************* ตอ้งเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ************** 
 

หมำยเหต ุหำกตอ้งกำรรับรองกำรเงินใหค้นภำยในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสำรดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทำงกำรเงิน (BANK GUARANTEE) ตอ้งระบุช่ือเจำ้ของบญัชี รับรองค่ำใชจ่้ำยให้ใคร 

(ตอ้งระบุช่ือผูถู้กรับรองในจดหมำยดว้ย)  
- กรุณำแนบสูติบตัร, ทะเบียนบำ้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐำน เพื่อแสดงสถำนะ และควำมสัมพนัธ์วำ่

เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 

(สถำนฑูตไม่รับพิจำรณำบญัชีกระแสรำยวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมำ) 

 

หมายเหตุ : การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกีย่วข้องใดๆ 
ท้ังส้ินท้ังนีบ้ริษัทเป็นเพยีงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 


