
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ตามล่าหาแสงเหนือ “มหัศจรรย์ความงามแห่งธรรมชาติ” 

เยือนดนิแดนอาร์กติก โดยเรือส าราญหรู Sapphire Princess 

 ลอนดอน – เอลซุนด์ – ทรอมโซ – อลัตา – สตาแวงเกอร์ – ลอนดอน 
18 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลอนดอน : เยือนวิหารวินเชสเตอร์ ต านานกษัตริย์อาร์เธอร์และอศัวินโต๊ะกลม 

 เอลซุนด์ : เยีย่มชมสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตนโูว 

 ทรอมโซ่ : ประตสููด่ินแดนอาร์กตกิ สดุพิเศษนัง่เคเบิล้คาร์ชมทศันียภาพทีง่ดงามของเมืองแบบ 360° 

 อัลตา : เมืองแหง่แสงเหนือ ร่วมจบัจองพืน้ท่ีวา่งภายในแคมป์เลก็ๆสไตล์ชาวซามี ชมความงดงามตระการตา 

 ของปรากฏการณ์แสงเหนือ 

 สตาแวงเกอร์: ประตสููด่ินแดนแหง่ฟยอร์ดของนอร์เวย์ที่งดงาม 1 ใน 3 ของโลก เยี่ยมชม Iron Age Farm หมูบ้่านจ าลอง 

 ยคุโบราณราวทศวรรษที่ 4 และ 5 พร้อมชมมหาวิหารประจ าเมืองผสมผสานแบบโกธิคและนอร์มนั 

 เซาแธมตัน้ : สง่ท้ายรายการด้วยโปรแกรมเยีย่มชมสตดูิโอถ่ายท าภาพยนต์เร่ืองแฮร์ร่ีพอร์ตเตอร์ 

  ก่อนอ าลาด้วยช้อปปิง้สดุมนัส์ ณ ศนูย์การค้าใหญ่ Westfield 

HIGHLIGHT 



 

 

 

 

22.00 น. พบกบัเจา้หนา้ท่ี Arcadia Cruise Center ซ่ึงมาคอยตอ้นรับท่านอยู ่ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 ประตูทางเขา้ หมายเลข 4 แถว H & J โดยสายการบินไทย แอร์เวย ์ (TG) 

 

 
   

00.55 น. น าท่าน    เหินฟ้าสู่ลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายการบินไทย แอร์เวย ์ อินเตอร์เนชัน่แนล
เท่ียวบินท่ี TG910  (0055 – 0715 ใช้เวลาบินประมาณ 12.20 ช่ัวโมงใช้เคร่ือง AIRBUS INDUSTRIE 
A380)  อาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง              พร้อมเชิญท่านพกัผอ่นกบัรายการบนัเทิงตามสาย
และภาพยนตร์ลอยฟ้า     

 07.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ฮีทโธร์ ประเทศองักฤษ 

  หลงัผ่านพธีิการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง   และศุลกากร พร้อมรับกระเป๋า    สัมภาระ 
เรียบร้อยแล้ว       

    Welcome to London  
  ขอตอ้นรับท่านสู่มหานครลอนดอน มหานครอนัยิง่ใหญ่ท่ีเตม็ไปดว้ย 
  ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่งเครือจกัรภพ และศูนยร์วมอ านาจการปกครองของ 
  สหราชอาณาจกัรในปัจจุบนั และเป็นศูนยร์วมสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของโลก  
  วนัน้ีขอน าท่านเท่ียวเมืองวินเชสเตอร์ เมืองโบราณและต านานของกษตัริยอ์าร์เธอร์และอศัวินโต๊ะกลม 
  ในสมยัอาณาจกัรแองโกล-แซกซนั  เมืองวินเชสเตอร์ (Winchester) อดีตเมืองหลวงของอาณาจกัรโบราณ

เวสเส็กซ เป็นศูนยก์ลางของกษตัริย ์แองโกล-แซกซนั จนชาวนอร์มนัเขา้มาครอบครอง ท่านจะไดซึ้มซบั
บรรยากาศในอดีตของอาณาจกัรแองโกล-แซกซนั อนัรุ่งเรือง ซ่ึงท่านจะไดเ้ห็นจากวิหารวนิเชสเตอร์     
ท่ีสง่างามและยิง่ใหญ่ โดยเฉพาะโต๊ะกลม สถานท่ีประชุมของพระเจา้อาร์เธอร์และเหล่าอศัวิน อนัเล่ือง
ลือนัน่เอง 

   
 
 
 
 
 
   

 วนัท่ีสองของการเดินทาง 

19 ตุลาคม 2562 (เสาร์) 
 

ลอนดอน (ประเทศองักฤษ) 

 วนัแรกของการเดินทาง 

18 ตุลาคม 2562 (ศุกร์) 
 

กรุงเทพ ฯ - ลอนดอน (ประเทศองักฤษ) 



 
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเซาแธมตั้น (Southampton) ท่าเรือ Mayflower Cruise Terminal 
  เพ่ือท าการเช็คอนิส าหรับขึน้เรือส าราญ  Sapphire Princess (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) 
  ถึงท่าเรือ แนะน าท่านเตรียมเอกสาร – พาสปอร์ต,  ตั๋วเรือ และบัตรเครดติ เพื่อลงทะเบียน         
  ส าหรับขั้นตอนการข้ึนสู่เรือ และหอ้งพกั ( เวลาเช็คอินตั้งแต่ 12.30 น. เป็นตน้ไป )  

  หลงัจากขึน้สู่เรือ และจัดเกบ็สัมภาระในห้องพกัเรียบร้อยแล้ว                                                              

  ขอเชิญรับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องบุฟเฟต์ Horizon Court ช้ัน 14 

  จากน้ัน ขอเชิญท่านน าเส้ือชูชีพมาร่วมฟังการสาธิตระบบเพ่ือความปลอดภัย 

 16.00 น.      เชิญร่วมพธีินับถอยหลงั ฉลองการออกเดินทาง (BON VOYAGE COUNTDOWN) 
  เรือส าราญ PRINCESS CRUISES  ออกเดินทางจากท่าเรือ เชิญท่านพกัผอ่นบนเรือรักเรือส าราญ            

ท่ีล่องไปตามสายน ้า และสนุกสนานกบัวนัเวลาท่ีสุดแสนอิสระ ซ่ึงจะเร่ิมตน้ ณ ราตรีน้ี บนเรือรักเรือ
ส าราญ  PRINCESS CRUISES  

 ค า่ ขอตอ้นรับทุกท่าน ร่วมรับประทานอาหารค ่าท่ีแสนอบอุ่น ณ หอ้งอาหารใหญ่ (CASUAL NIGHT) 
 20.30 น. เชิญท่านชมการแสดงโชวชุ์ดพิเศษ ณ หอ้งโชวบ์นเรือ  

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Sapphire Princess 

  

     ในแต่ละวนัท่านสามารถศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ไดจ้ากจดหมายข่าวรายวนั “Princess Patter”       ท่ีทางเรือ
จะส่งมาใหท่้านไดอ่้านล่วงหนา้ทุกคืน โดยจะน าส่งไวท่ี้หอ้งนอนของท่าน ซ่ึงรายละเอียดทุกอยา่ง       
จะแนะน าไวใ้นจดหมายข่าวรายวนั เช่น ค ่าน้ีควรแต่งตวัอยา่งไร กิจกรรมตั้งแต่เชา้จรดเยน็ รายการ
บนัเทิงต่าง ๆ เป็นตน้   

 

 

 

 

 

 

 

                               
    

 

แซฟไฟร์  ปร๊ินเซส  มีระวางขบัน ้าถึง 116,000 ตนั จุผูโ้ดยสารไดถึ้ง 2,670 คน และกว่า 75 % ของหอ้งพกั
บนเรือจะเป็นหอ้งท่ีมีระเบียงส่วนตวั ออกแบบ และตกแต่งโดย อู่ต่อเรือมิตซูบิชิ เฮฟวี ่อินตสัเทรียล           

เมืองนางาซากิ ประเทศญ่ีปุ่น มีช้ันบริการทั้งหมด 18 ช้ัน และมีห้องอาหารใหญ่ถึง 4 ห้อง 
เรือได้ท าการรีโนเวทเดือนมีนาคม 2018 

 



 

 

                                         

 เชิญรับประทานอาหารเชา้และอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
  วนัน้ีขอเชิญท่านพกัผอ่นอยา่งอิสระเลือกสนุกสนานกบักิจกรรมบนัเทิงหลากหลายบนเรือ            
  หรือใช ้  Facility ต่างๆ ท่ีมีอยูม่ากมาย รวมทั้งหอ้งอาหารใหญ่ถึง 4 หอ้ง และหอ้งบุฟเฟ่ต ์ หอ้งพิซซ่า    

หรือจะพกัผอ่นว่ายน ้าเยน็ๆในสระน ้าท่ีมีถึง 5 สระให้ท่านเลือก รับรองว่าท่านจะเพลิดเพลินจนลืมวนั
เวลาเลยทีเดียว 

ส่วนบริการต่าง ๆ ภายในเรือ 
 

  หอ้งอาหารใหญ่ 4 ห้อง,  หอ้งบุฟเฟตน์านาชาติ 1 หอ้ง (เกือบบริการ 24 ชัว่โมง) 

  หอ้งอาหารอิตาเล่ียน, หอ้งอาหารแบบเซา้ทเ์วสต,์ ห้องอาหารเอเชีย, ห้องสเตก็ 
  หอ้งฟังเพลง 6 แห่ง และหอ้งเลาจน์,  ดิสโกเ้ธคลอยฟ้า “Sky Walkers” 

  บาร์เคร่ืองด่ืม 9 แห่ง และบาร์ไอศครีม  

  หอ้งโชว ์และการแสดงท่ีพร่ังพร้อมดว้ยระบบแสงสีเสียง 

  โรงภาพยนตร์, หอ้งคาสิโน  

  สระวา่ยน ้า 5 สระ และ สระน ้าวน   
  หอ้งยมิ ห้องเซาวน่า หอ้งนวด และอบไอน ้า 

  คอร์ตเทนนิส บาสเก็ตบอล และวอลเล่ยบ์อล 

  สนามกอลฟ์คอมพิวเตอร์ 9 หลุม 

  อินเตอร์เน็ท คาเฟ่ 

  หอ้งเกมส์ และเคร่ืองเล่น SIMULATOR สโมสรส าหรับเด็ก และวยัรุ่น 

 หอ้งแพทย ์    หอ้งท าพิธีแต่งงาน   หอ้งสมุด 

    หอ้งแสดงภาพเขียนศิลปะ 

  ร้านขายของท่ีระลึก, ร้านคา้ปลอดภาษี  

  ระบบซกัรีดแบบบริการตนเอง 
 
   เยน็วนัน้ีเรียนแนะน าท่านใชบ้ริการห้องซาลอน(มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม) เพื่อเตรียมพร้อม 
  ความสวย/หล่อแบบจดัเตม็ ส าหรับงานเล้ียงตอ้นรับท่ีจะเกิดข้ึนในค ่าคืนน้ี  
  ใหท้่านไดส้วย/หล่ออยา่งมัน่ใจ พร้อมส าหรับถ่ายรูปคู่กบักปัตนัในค ่าคืนสุดพิเศษ 

 วนัท่ีสามของการเดินทาง 

20 ตุลาคม 2562 (อาทิตย)์ 
 

ล่องเรือรักเรือส าราญ (Cruising) 

 



 18.00 น. ค ่าน้ี ทางเรือขอเล้ียงตอ้นรับท่านผูมี้เกียรติ (WELCOME DINNER)   
ท่านจะเพลิดเพลินกบับรรยากาศของดนตรีและการประดบัประดา           
ท่ีงดงาม น่าต่ืนใจ และเมนูอาหารท่ีจดัเตรียมไวเ้ป็นพิเศษ วนัน้ีกปัตนัเรือ
ขอเชิญท่านร่วมงานเล้ียงแชมเปญ (CHAMPAGNE FOUNTAIN)     
ร่วมถ่ายภาพท่ีระลึกกบักปัตนัเรือ ประทบัใจกบับรรยากาศและดนตรี      
ท่ีบรรเลง ณ บริเวณลอ็บบ้ีเรือ (FORMAL NIGHT) 

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Sapphire Princess 

 

 

 

 

 
เต็มอิม่กบัอาหารมื้อเช้า, สาย, เที่ยง, บ่าย, ค า่, และรอบดกึ 
อ่ิมอร่อยกบัหอ้งอาหารใหญ่ 4 หอ้ง, หอ้งบุฟเฟตน์านาชาติ, International Café (ให้บริการ 24 ชัว่โมง), 
พิซซ่า, ฮอทดอก, แฮมเบอร์เกอร์ บนชั้นดาดฟ้า, บาร์ไอศครีม 
เพลดิเพลนิกบัเสียงเพลงและเคร่ืองด่ืมนานาชนิด 
บาร์เคร่ืองด่ืมกว่า 10 แห่งท่ีกระจายอยูท่ ัว่เรือ, หอ้งเลานจ,์ หอ้งฟังเพลง,  โรงละครใหญ่ (Princess 
Theater) ท่ีพร่ังพร้อมดว้ยแสงสีเสียง, ทีวีจอยกัษริ์มสระว่ายน ้าบนดาดฟ้า 
บริหารร่างกาย กนัได้ตลอดวันกบั 
หอ้งฟิตเนส กบัอุปกรณ์ครบครัน, หอ้งซาววน่์า, สนามพตักอลฟ์, สปา, สระว่ายน ้า สระน ้ าวน  
(จากุซซ่ี), สนามเทนนิส, โต๊ะปิงปอง เป็นตน้ 
เพลดิเพลนิระหว่างวนั 
หอ้งคาสิโน, ชอ้ปป้ิงร้านคา้ปลอดภาษี, ร้านขายของท่ีระลึก, ประมูลภาพ,  และกิจกรรมอ่ืนๆ  
อีกมากมายเช่น เรียนโยคะ, เรียนเตน้ร า, สอนแกะสลกั, เล่นบิงโก, เป็นตน้ 

  
 เรือมุ่งหนา้สู่เมืองเอลซุนด์ (Alesund), ประเทศนอร์เวย์ 
 
  

 

 

 

 

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Sapphire Princess 
 

 วนัท่ีส่ีของการเดินทาง 

21 ตุลาคม 2562 (จนัทร์) 
 

ล่องเรือรักเรือส าราญ (Cruising) 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1ytj1qsjPAhVILY8KHWu9AtcQjRwIBw&url=http://www.clipartkid.com/girls-drinking-alcohol-cliparts/&bvm=bv.134495766,d.c2I&psig=AFQjCNHoXnZyDYXAtD-Q9yd-yr5jeavNJw&ust=1475917275572853
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8v8aaq8jPAhXFvo8KHWCWCsIQjRwIBw&url=http://www.educationworld.com/clipart/holiday_may.shtml&bvm=bv.134495766,d.c2I&psig=AFQjCNGIPL0GkNtPv2SmkxG95vO9PWdQ0Q&ust=1475917469988430
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  เชิญรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

  วนันีเ้รือจะเทียบท่าเข้าสู่เมืองเอลซุนด์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 18.00 น.  

    Welcome to Alesund, Norway 
  ขอตอ้นรับทุกท่านสู่เมือง เอลซุนด ์บา้นเกิดของรอลโล หรือ กาอาง รอลฟ์ ชาวไวก้ิงท่ีกลายเป็นดยคุ ท่ี 1 

แห่งนอร์มอ็งดี เมืองเอลซุนดมี์ช่ือเสียงว่าเป็นเมืองแห่งฟยอร์ดท่ีสวยงาม เมืองแห่งน้ีเตม็ไปดว้ยอาคาร
บา้นเรือนท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตนูโว ไดรั้บการสร้างข้ึนมาใหม่หลงัจากอาคารบา้นเรือนกว่า 800  
แห่ง เสียหายจากเหตุไฟไหมค้ร้ังใหญ่เม่ือปี ค.ศ.1904 อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัเป็นแหล่งส่งออกปลา 
Klippfisk หรือปลาคอดตากแหง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก 

  CITY WALK & JUGENDSTIL (ประมาณ 2.5 hrs.) 
วนัน้ีเปิดโอกาสใหท่้านไดใ้ชเ้วลาเดินส ารวจความสวยงามของเมืองเอลซุนดส์ถาปัตยกรรมแบบอาร์ต    
นูโวท่ีมีสีสันสวยสดใส  เร่ิมตน้จากจุดแรกท่ีศูนยศิ์ลปะอาร์ตนูโวหรือ Jugendstilsenteret สร้างข้ึน
ระหว่างปี ค.ศ.1905 และ 1907 เป็นอาคารแห่งแรกท่ีสร้างดว้ยศิลปะแบบอาร์ตนูโว ท าให้ศูนยศิ์ลปะแห่ง
น้ีเป็นแลนมาร์กท่ีส าคญัประจ าเมืองเอลซุนด ์ ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีถูกใชเ้ป็นศูนยก์ลางของการจดังาน
นิทรรศการต่างๆ จากนั้นน าท่านเดินลดัเลาะตามถนนสู่ยา่น Kongensgata เพื่อช่ืนชมอาคารบา้นเรือนท่ีมี
ความโดดเด่นแปลกตา ผา่นชมท่าเรือเอลซุนดท่์าเรือประมงท่ีใหญ่ท่ีสุดของนอร์เวย ์ ผา่นชม
สวนสาธารณะขนาดเลก็ท่ีเชิงเขา AKSLA โดดเด่นดว้ยรูปป้ันของรอลโล ดยคุท่ี 1 แห่งนอร์มอ็งดี  

  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนัท่ีหอ้งอาหารบนเรือ 
 บ่าย ขอเชิญท่าน เลือกท ากิจกรรมสนุกสนานบนเรือ อาทิเช่น กิจกรรมเตน้ร า Line Dance ท่ีแสนสนุก       

และเป็นกนัเอง พร้อมครูผูส้อนมืออาชีพ หรือจะออกก าลงักายดว้ยการเขา้หอ้งยมิ ว่ายน ้า จากุชช่ี สบายๆ
ตามความปรารถนาของแต่ละท่าน 

 18.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่ เมืองทรอมโซ (Tromso) , ประเทศนอร์เวย์ 
ค า่ เชิญท่านรับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

  เชิญทุกท่านสนุกสนานกบัรายการบนัเทิงภาคค ่าบนเรือท่ีมีหลากหลายรายการไดต้ามอธัยาศยั 
  คืนน้ีขอแนะน าท่านวาดลวดลายเตน้ร าบนฟลอร์ดิสโกก้นัอยา่งสนุกสนาน นอนหลบัฝันดีนะครับ 
 
 
 
 
 

 วนัท่ีหา้ของการเดินทาง 

22 ตุลาคม 2562 (องัคาร) 
 

เอลซุนด ์(ประเทศนอร์เวย)์ 
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เชา้วนัน้ีเชิญท่านต่ืนเชา้ข้ึนมารับอากาศบริสุทธ์ิ ออกก าลงักายยดืเส้นยดืสาย ณ หอ้งฟิตเนส หรือชวน
เพื่อนรู้ใจมาร่วมเล่นกีฬาบนลานสปอร์ตคลบั หรือบริหารกลา้มเน้ือแขนกบัสนามพตักอลฟ์กเ็ป็นอีกหน่ึง
กิจกรรมท่ีน่าสนใจ 

 เชิญรับประทานอาหารเชา้และอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

บ่ายวนัน้ีแนะน าท่านลองใชบ้ริการสปา ท่ีมีใหเ้ลือกหลากหลายแบบ ให้ท่านไดผ้อ่นคลายไปกบักล่ิน  
อนัสดช่ืนของอโรมาเธอราพี หรือหากท่านตอ้งการมุมสงบส่วนตวัเรียนแนะน าใชบ้ริการหอ้ง 
 The Sanctuary (มีค่าบริการเพิ่มเติม) ใหท่้านไดผ้อ่นคลายด่ืมด ่ากบัวิวทอ้งทะเลสีครามแบบ 180 องศา 
หรืออ่านหนงัสือเล่มโปรดสักเล่มพร้อมจิบเคร่ืองด่ืมเยน็ๆ จนท่านลืมวนัเวลาเลยทีเดียว 
เชิญท่านรับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
ค ่าวนัน้ีเรียนเชิญทุกท่านร่วมสนุกไปกบักลไกขนเงินลา้น ณ หอ้งคาสิโน ท่ีมีกิจกรรมมากมายใหเ้ลือก 
อาทิ แบลค็แจ็ค รูเลต็ และตูส้ลอ็ตแมชชีน เป็นตน้ 
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 วนัท่ีหกของการเดินทาง 

23 ตุลาคม 2562 (พุธ) 
 

ล่องเรือรักเรือส าราญ (Cruising) 



 

 

 

 

  เชิญรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

 วนันีเ้รือจะเทียบท่าเข้าสู่เมืองทรอมโซ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 23.59 น.  

    Welcome to Tromso , Norway 
  ตอ้นรับทุกท่านสู่เมืองทรอมโซ่ เมืองท่ีไดรั้บขนานนามว่าเป็น ประตูสู่ดินแดนอาร์กติก ทรอมโซเป็น

เมืองจุดหมายปลายทางยอดนิยมส าหรับชมปรากฏการณ์แสงเหนือและพระอาทิตยเ์ท่ียงคืน เป็นท่ีตั้งของ
มหาวิทยาลยัท่ีอยูเ่หนือสุดของโลก และเป็นสถานท่ีจดังานประจ าปี Midnight Sun Marathon ปัจจุบนั
เมืองแห่งน้ีมีประชากรอาศยัอยูร่าว 50,000 คน 

Tromso Highlights (ประมาณ 3.5 hrs.) 

วนัน้ีขอน าท่านเรียนรู้ประวติัศาสตร์ชาวนอร์เวยเ์จียน ณ พพิธิภัณธ์ทรอมโซ สร้างข้ึนเม่ือปีค.ศ.1872 
ภายในมีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัวฒันธรรมของชาวนอร์เวย ์  แหล่งธรรมชาติ และสัตวป่์าอาร์กติก           
เปิดโอกาสใหท่้านไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมของชาวซามี กลุ่มชนพื้นเมืองท่ีอาศยัอยูท่างตอนเหนือ
ของนอร์เวย ์มีการจดัแสดงผลงานไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย และเคร่ืองประดบัต่างๆ รวมถึงซาก
ฟอสซิลของไดโนเสาร์ขนาดเท่าของจริง จากนั้นน าท่านขา้มสะพานมายงั   มหาวหิารอาร์กติก ซ่ึงเป็น
สัญลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นชาวนอร์วีเจียน ภายนอกโดดเด่นดว้ยนวตักรรมดีไซน์การออกแบบ
รูปทรงใหเ้หมือนกบัธารน ้าแขง็ขนาดยกัษ ์  ภายในประดบัดว้ยกระจกสีขนาดใหญ่ จึงไม่แปลกใจเลยว่า
สถานท่ีแห่งน่ีเป็นสถานท่ีในการจดัคอนเสิร์ตมิดไนทซ์นัเป็นประจ าทุกปี    ไฮไลท์ส าคญัของวนันีน้ าทุก
ท่านนั่งเคเบิลคาร์ชมทศันียภาพท่ีงดงามของเมืองทรอมโซแบบ 360 องศา ท่ีระดบัความสูง 1,300 ฟตุ   
ใหท่้านอ่ิมเอมใจกบัความงดงามเบ้ืองหนา้ตราตรึงในความทรงจ าท่ียากจะลืมเลือน 

  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนัท่ีหอ้งอาหารบนเรือ เลือกสนุกกบักิจกรรมบนเรือในช่วงบ่าย 
ค า่ เชิญท่านรับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

  ชมการแสดงแสงสีเสียงสุดอลงัการบนเรือรักเรือส าราญ หรือจิบไวน์ฟังเพลงชิลล ์ชิลล ์ท่ีหอ้งบาร์&เลาจ ์
  ก่อนจากกนัในค ่าคืนน้ี 
 23.59 น. เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่ เมืองอลัตา (Alta) , ประเทศนอร์เวย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง 

24 ตุลาคม 2562 (พฤหสับดี) 
 

ทรอมโซ่ (ประเทศนอร์เวย)์ 
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  เชิญรับประทานอาหารเชา้และอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

 วนันีเ้รือจะเทียบท่าเข้าสู่เมืองอลัต้า ตั้งแต่เวลา 10.00 น. (เรือค้างคืน) 

    Welcome to Alta, Norway 
เมืองอลัตา หรือเป็นท่ีรู้จกักนัในนาม เมืองแห่งแสงเหนือ ซ่ึงมีผูค้นจากทัว่โลกมากมายต่างแวะเวียนกนั
เขา้มาเพื่อช่ืนชมความงดงามของปรากฏการณ์แสงเหนือ อีกทั้งยงัมีหอดูแสงเหนือแห่งแรกของโลก 
สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1899 อลัตาเป็นประตูสู่ความงามอนับริสุทธ์ิ เช่นท่ีราบสูง Finnmarksvidda และ 
Sautso ซ่ึงมกัเรียกกนัว่าแกรนดแ์คนยอนของยโุรปเหนือ มีพิพิธภณัฑอ์ลัตา ท่ีงดงามดว้ยภาพวาด       
และการแกะสลกันบัพนัรูปท่ีแกะลงบนโขดหินทรายซ่ึงไดรั้บการจดทะเบียนจากองคก์ร UNESCO  

Northern Lights Safari at Paeskatun (ประมาณ 2.5 hrs.) 

เยน็วนัน้ีน าท่านสัมผสัไฮไลทท่ี์ส าคญั  เชิญชวนทุกท่านออกตามล่าหาแสงเหนือมอบประสบการณ์ 
และความทรงจ าอนัล ้าค่าแด่ทุกท่านกบัแคมป์ชมแสงเหนือ ณ เมืองอลัตา  แคมป์แห่งน้ีตั้งอยูใ่กลก้บั
จุดสูงสุดของเหมืองหินชนวน Paeskatun มีทิวทศัน์อนัตระการตาเหนือหุบเขาท่ีเตม็ไปดว้ยเทือกเขา
ลอ้มรอบ เม่ือท่านเดินทางถึงแคมป์ขอเสนอภาพยนตแ์ละขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัการเกิดแสงเหนือ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และความเป็นมาของเหมืองชนวน Paeskatun เม่ือทอ้งฟ้ามืดสนิทเป็นโอกาศ
อนัดีใหทุ้กท่านเฝ้าจบัตารอคอยชมแสงเหนือท่ีมีสีสันสวยงาม ทั้งสีเขียว สีเหลือง สีข  ้าเงิน  และสีม่วง 
เป็นตน้ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินตกตะลึงดัง่หลงอยูใ่นสรวงสรววคก์บัภาพปรากฏการณ์การเกิดแสงเหนือ
เบ้ืองหนา้ของท่าน ในค ่าคืนอนังดงามน้ีท่านสามารถหาเคร่ืองด่ืมอุ่นๆภายในเตน็ทส์ไตลช์าวซามีท่ี
เตรียมไวบ้ริการ หรือเลือกซ้ือของฝากเป็นท่ีระลึก   ณ ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกภายในแคมป์  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านกลบัสู่เรือ เรือ Overnight ณ เมืองอลัตา ประเทศนอร์เวย ์
หมายเหตุ : การเห็นแสงเหนือมีขอ้จ ากดั เน่ืองจากแสงเหนือเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติข้ึนอยูก่บั 

 สภาพอากาศ 

 วนัท่ีแปดของการเดินทาง 

25 ตุลาคม 2562 (ศุกร์) 
 

อลัตา (ประเทศนอร์เวย)์ 



 

 
 

 
 

 
 

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Sapphire Princess 

 
 

  

 

 เชิญรับประทานอาหารเชา้และอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
วนัน้ี ขอเชิญท่านร่วมวาดลวดลายลีลาเทา้ไฟไปกบัคลาสซุมบา้ เปิดโอกาสใหท่้านไดพ้กัผ่อนพร้อมออก
ก าลงักายอยา่งสนุกสนานไปพร้อมๆกนั หรือหากท่านใดตอ้งการเบิร์นแบบจดัเตม็ ท่านสามารถใช้
บริการเคร่ืองเล่นออกก าลงักายมากมาย ณ หอ้งฟิตเนสชั้น 14 

 18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
หลงัม้ืออาหารร่วมสนุกสนานต่ืนตากบัโชวท่ี์จดัเป็นพิเศษ หรือจะฟังเพลงเตน้ร าในบาร์ต่างๆ รับรองว่า 
ท่านจะเพลิดเพลิน  จนลืมวนัเวลาเลยทีเดียว 
ค า่คืนนีเ้ป็นอกีหน่ึงค า่คืนสุดพเิศษให้ท่านได้ออกตามล่าหาแสงเหนือ ร่วมจบัจองพื้นท่ีดา้นบนของ
ดาดฟ้าบนเรือ เฝ้ารอชมการเกิดปรากฏการณ์แสงเหนือ ซ่ึงทางเรือไดมี้การศึกษาจากขอ้มูลทางสถิติ
มาแลว้ว่า วนัและเวลาดงักล่าวน้ีมีโอกาสเกิดปรากฏการณ์แสงเหนือไดม้ากท่ีสุด ใหท่้านไดต่ื้นตาต่ืนใจ
กบัไฮไลน์สุดพิเศษของค ่าคืนอนัสวยงาม ก่อนอ าลาเมืองอลัตา เมืองแห่งแสงเหนือ 

 23.00 น. เรือมุ่งหนา้สู่เมืองสตาแวงเกอร์ (Stavanger), ประเทศนอร์เวย์ 
หมายเหตุ : การเห็นแสงเหนือมีขอ้จ ากดั เน่ืองจากแสงเหนือเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติข้ึนอยูก่บั 

 สภาพอากาศ 
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 วนัท่ีเกา้ของการเดินทาง 

26 ตุลาคม 2562 (เสาร์) 
 

อลัตา (ประเทศนอร์เวย)์ 



 
 

 

  
เต็มอิม่กบัอาหารมื้อเช้า, สาย, เที่ยง, บ่าย, ค า่, และรอบดกึ 
อ่ิมอร่อยกบัหอ้งอาหารใหญ่ 4 หอ้ง, หอ้งบุฟเฟตน์านาชาติ, International Café (ให้บริการ 24 ชัว่โมง), 
พิซซ่า, ฮอทดอก, แฮมเบอร์เกอร์ บนชั้นดาดฟ้า, บาร์ไอศครีม 
เพลดิเพลนิกบัเสียงเพลงและเคร่ืองด่ืมนานาชนิด 
บาร์เคร่ืองด่ืมกว่า 10 แห่งท่ีกระจายอยูท่ ัว่เรือ, หอ้งเลานจ,์ หอ้งฟังเพลง,  โรงละครใหญ่ (Princess 
Theater) ท่ีพร่ังพร้อมดว้ยแสงสีเสียง, ทีวีจอยกัษริ์มสระว่ายน ้าบนดาดฟ้า 
บริหารร่างกาย กนัได้ตลอดวันกบั 
หอ้งฟิตเนส กบัอุปกรณ์ครบครัน, หอ้งซาววน่์า, สนามพตักอลฟ์, สปา, สระว่ายน ้า สระน ้ าวน  
(จากุซซ่ี), สนามเทนนิส, โต๊ะปิงปอง เป็นตน้ 
เพลดิเพลนิระหว่างวนั 
หอ้งคาสิโน, ชอ้ปป้ิงร้านคา้ปลอดภาษี, ร้านขายของท่ีระลึก, ประมูลภาพ,  และกิจกรรมอ่ืนๆ  
อีกมากมายเช่น เรียนโยคะ, เรียนเตน้ร า, สอนแกะสลกั, เล่นบิงโก, เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Sapphire Princess 

 
 

 

  
เต็มอิม่กบัอาหารมื้อเช้า, สาย, เที่ยง, บ่าย, ค า่, และรอบดกึ 
อ่ิมอร่อยกบัหอ้งอาหารใหญ่ 4 หอ้ง, หอ้งบุฟเฟตน์านาชาติ, International Café (ให้บริการ 24 ชัว่โมง), 
พิซซ่า, ฮอทดอก, แฮมเบอร์เกอร์ บนชั้นดาดฟ้า, บาร์ไอศครีม 
เพลดิเพลนิกบัเสียงเพลงและเคร่ืองด่ืมนานาชนิด 
บาร์เคร่ืองด่ืมกว่า 10 แห่งท่ีกระจายอยูท่ ัว่เรือ, หอ้งเลานจ,์ หอ้งฟังเพลง,  โรงละครใหญ่ (Princess 
Theater) ท่ีพร่ังพร้อมดว้ยแสงสีเสียง, ทีวีจอยกัษริ์มสระว่ายน ้าบนดาดฟ้า 

 วนัท่ีสิบของการเดินทาง 

27 ตุลาคม 2562 (อาทิตย)์ 
 

ล่องเรือรักเรือส าราญ (Cruising) 

 วนัท่ีสิบเอด็ของการเดินทาง 

28 ตุลาคม 2562 (จนัทร์) 
 

ล่องเรือรักเรือส าราญ (Cruising) 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1ytj1qsjPAhVILY8KHWu9AtcQjRwIBw&url=http://www.clipartkid.com/girls-drinking-alcohol-cliparts/&bvm=bv.134495766,d.c2I&psig=AFQjCNHoXnZyDYXAtD-Q9yd-yr5jeavNJw&ust=1475917275572853
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8v8aaq8jPAhXFvo8KHWCWCsIQjRwIBw&url=http://www.educationworld.com/clipart/holiday_may.shtml&bvm=bv.134495766,d.c2I&psig=AFQjCNGIPL0GkNtPv2SmkxG95vO9PWdQ0Q&ust=1475917469988430
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1ytj1qsjPAhVILY8KHWu9AtcQjRwIBw&url=http://www.clipartkid.com/girls-drinking-alcohol-cliparts/&bvm=bv.134495766,d.c2I&psig=AFQjCNHoXnZyDYXAtD-Q9yd-yr5jeavNJw&ust=1475917275572853


บริหารร่างกาย กนัได้ตลอดวันกบั 
หอ้งฟิตเนส กบัอุปกรณ์ครบครัน, หอ้งซาววน่์า, สนามพตักอลฟ์, สปา, สระว่ายน ้า สระน ้ าวน  
(จากุซซ่ี), สนามเทนนิส, โต๊ะปิงปอง เป็นตน้ 
เพลดิเพลนิระหว่างวนั 
หอ้งคาสิโน, ชอ้ปป้ิงร้านคา้ปลอดภาษี, ร้านขายของท่ีระลึก, ประมูลภาพ,  และกิจกรรมอ่ืนๆ  
อีกมากมายเช่น เรียนโยคะ, เรียนเตน้ร า, สอนแกะสลกั, เล่นบิงโก, เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Sapphire Princess 

 
 

 

 

  เชิญรับประทานอาหารเชา้และอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

 วนันีเ้รือจะเทียบท่าเข้าสู่เมืองสตาแวงเกอร์ ตั้งแต่ 08.00น. – 18.00 น.  

    Welcome to Stavanger, Norway 
ขอต้อนรับท่านสู่เมืองสตาแวงเกอร์ เมืองใหญ่อนัดบั 4 ของนอร์เวย ์เมืองท่ีไวก้ิงมาส ารวจและคน้พบ  

เคยเป็นท่าเรือประมงใหญ่ และขมุกองก าลงัของชาวไวก้ิงเคยแขง็แกร่งควบคุมน่านน ้าทางทะเลท าให้

อาณาจกัรไวก้ิงเจริญรุ่งเรืองมาก ในอดีต จนปัจจุบนัเมืองสตาแวงเกอร์ยงัเป็นท่าเรือส าคญัและ

อุตสาหกรรมน ้ามนัในทะเลเหนือ 

Iron Age Farm & Stavanger cathedral (ประมาณ 3 hrs.) 

 น าท่านเยีย่มชม Iron Age Farm หมู่บา้นจ าลองยคุโบราณราวศตวรรษท่ี 4 และ 5 เพื่อยอ้นภาพอดีต
กลบัไปในช่วงเวลาท่ีผูค้นผลิตอาวุธ ของใชจ้ากเหลก็กลา้ รวมถึงวิวฒันาการท่ีน่าศึกษา ทั้งการด ารงชีวิต
ของผูค้นในยคุสมยันั้น การสร้างก าแพงจากหินเพื่อช่วยบรรเทาความหนาว ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินดัง่หลง
เขา้ไปยงัยคุโบราณ นอกจากน้ีท่านยงัมีโอกาสไดช้มวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ท่ีมีทั้ง
เนินเขา หนา้ผาสูง  ฟยอร์ด หมู่บา้นชนบทท่ีแสนสวย และอากาศท่ีสดช่ืน อาทิ บริเวณเทือกเขา Ryfylke 
และเทือกเขา Hafrsfjord และแวะชมจุดชมวิวท่ีน่าท่ึง ณ บริเวณเขาอูแลนด์ฮอก ( Ullandhaug Hill) 

 วนัท่ีสิบสองของการเดินทาง 

29 ตุลาคม 2562 (องัคาร) 
 

สตาแวงเกอร์, (ประเทศนอร์เวย)์ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8v8aaq8jPAhXFvo8KHWCWCsIQjRwIBw&url=http://www.educationworld.com/clipart/holiday_may.shtml&bvm=bv.134495766,d.c2I&psig=AFQjCNGIPL0GkNtPv2SmkxG95vO9PWdQ0Q&ust=1475917469988430
http://www.istockphoto.com/vector/cartoon-casino-dice-gm148771745-10247035


จากนั้นน าท่านชมโบสถ ์St. Svithun's cathedral มหาวิหารประจ าเมืองเมือง ท่ีถูกคน้พบในปี ค.ศ. 1125 
สร้างโดยช่างฝีมือชาวองักฤษ อวดโฉมสถาปัตนกรรมท่ีผสมผสานแบบโกธิคและนอร์มนั 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ 
เชิญรับประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
ค ่าน้ี  เรือส าราญ Sapphire Princess จะเป็นเจา้ภาพจดัเล้ียงอ าลาแขกผูมี้เกียรติ (Farewell Night )  
ขอเชิญทุกท่านอ่ิมเอมกบัอาหารอนัแสนอร่อย และการบริการอนัแสนอบอุ่นจากเรือส าราญล าน้ี 

18.00 น. เรือมุ่งหนา้สู่เมืองเซาแธมตั้น (Southampton), ประเทศองักฤษ 
 
  

 

 

 

 

 

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Sapphire Princess 

 
 

 

 

เชิญรับประทานอาหารเชา้และอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
บ่ายวนัน้ีเชิญชวนท่านเพลิดเพลินกบักิจกรรมมากมายหลากหลายบนเรือรักเรือส าราญ Sapphire  
Princess เปล่ียนบรรยากาศการชมภาพยนตใ์นหอ้งเธียเตอร์มารับชมภาพยนตแ์ละรายการทีวีโชวห์รือ
คอนเสิร์ตยอ้นหลงัของเหล่าศิลปินท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก ณ  Movie Under the Star จอทีวขีนาดยกัษ ์บน
ชั้นดาดฟ้าของเรือ ท่ามกลางสายลมเยน็ๆพร้อมวิวทะเลแบบ 360 องศา เพิ่มอรรถรสในการรับชม ดว้ย   
ป๊อบคอร์นท่ีทางเรือจดัไวส้ าหรับบริการทุกท่าน หากท่านใดสนใจผลงานดา้นศิลปะ สามารถเลือกชม
เลือกซ้ือไดท่ี้ Princess Art Gallery ชอ้ปสุดมนัส์กบัสินคา้แบรนดเ์นม บริเวณโซนร้านคา้ปลอดภาษี    
บนเรือ มีสินคา้มากมายใหท่้านเลือกซ้ือก่อนกลบับา้น ทั้ง กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ เคร่ืองส าอางค ์        
และน ้าหอมอีกหลายแบรนดด์งั 
เชิญรับประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
 
คืนวนัน้ีขอใหทุ้กท่านวาง  กระเป๋าสัมภาระไวห้นา้หอ้งพกัของท่าน เพื่อเจา้หนา้ท่ีจะไดร้วบรวมมาเกบ็ไว้
ท่ีหอ้งสโตร์ และน าลงจากเรือในวนัรุ่งข้ึน (ทางเรือจะแจง้เวลาอีกคร้ังหน่ึง) 

 

 

 วนัท่ีสิบสามของการเดินทาง 

30 ตุลาคม 2562 (พุธ) 
 

ล่องเรือรักเรือส าราญ (Cruising) 



 

 

 

 

 

พกัค้างแรมบนเรือรักเรือส าราญ   Sapphire Princess 

 
 

 

 

  เชิญรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
  หลงัอาหาร เชิญท่านพกัผอ่น รอการประกาศจากเจา้หนา้ท่ีเรือ   

วนันีเ้รือจะเทียบท่าเข้าสู่เมืองเซาแธมตั้น ตั้งแต่เวลา 07.00 น.  
 08.30 น. เชิญท่านลงจากเรือ หลงัรับกระเป๋าสัมภาระแลว้ 
  ขอส่งทา้ยรายการดว้ยการเยีย่มชมวอร์เนอร์ บราเธอร์ส สตูดโิอ ชมเบ้ืองหลงัการถ่ายท าภาพยนตร์ยิง่ใหญ่

ท่ีครองดวงใจคนทัว่โลก “Harry Potter” ภายในสตูดโิอ ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกบัประสบการณ์อย่าง
ใกล้ชิด เช่นฉากห้องโถงใหญ่, ฉากชานชาลาที่  9¾ ฉากป่าต้องห้าม, ตรอกเวทมนตร์ ไดแอนกอน ให้ท่าน
ไดอิ้สระในการเยีย่มชมสถานท่ีท่ีส าคญัในภาพยนตร์เวทมนตร์ท่ียิง่ใหญ่ตลอดกาล  

  จากนั้นน าท่านสู่ศูนยก์ารคา้ใหญ่  Westfield ณ ยา่นแฮมเมอร์สมิธ แหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นม 
  ทั้งในและต่างประเทศใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝากกนัอยา่งเตม็ท่ี นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารช่ือดงั 
  หลากหลายบรรยากาศตามแต่จะเลือกสรร  
  เชิญรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือให้ท่านได้เลือกซ้ือของกันอย่างสบายใจ 
 17.00 น. พร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฮีทโธร์ 
  อาหารค ่าจดัใหต้ามความเหมาะสม  
 21.35 น.      เหินฟ้าสู่กรุงเทพมหานครโดย สายการบินไทย แอร์เวย์ อินเตอร์เนช่ันแนล  
  เท่ียวบินท่ี TG917  (2135 – 1600+1 ใช้เวลาบินประมาณ 11.35 ช่ัวโมงใช้เคร่ือง BOING  773                

อาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง            พร้อมเชิญท่านพกัผอ่นกบัรายการบนัเทิงตามสาย 
  และภาพยนตร์ลอยฟ้า 
 

 

 

 

 

 วนัท่ีสิบส่ีของการเดินทาง 

31 ตุลาคม 2562 (พฤหสับดี) 
 

เซาแธมตั้น – ลอนดอน (ประเทศองักฤษ) 



 

 

 

 

 16.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ.   
 
 

เวลาของประเทศองักฤษ ชา้กว่า ประเทศไทย    7 ชัว่โมง 
 

เวลาของประเทศนอร์เวย ์ชา้กว่า ประเทศไทย    5 ชัว่โมง 

                   

หมายเหตุ : บริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่น โปรแกรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วนัท่ีสิบหา้ของการเดินทาง 

01 พฤศจิกายน 2562 (ศุกร์) 
 

กรุงเทพ ฯ 



                                                                                                                                    
                                                หน้า 1  
 
 

ใบเสนอราคา 
รายการล่องเรือส าราญตามล่าหาแสงเหนือ (Northern Lights) Sapphire Princess 

ระหว่างวนัที ่ 18 ต.ค.  – 01 พ.ย. 2562 
อตัราค่าบริการ   
    ผู้ใหญ่ 16 ท่านขึน้ไป(พกัห้อง Inside)                 ท่านละ              185,000.–  บาท  
 พกัห้องแบบมีระเบียง (Balcony)      เพิม่ ท่านละ                56,000.–  บาท 
 พกัห้องแบบมินิสวีท (Mini Suite)     เพิม่ ท่านละ                92,000.–  บาท 
    ทีน่ั่งบนเคร่ืองบินแบบ Business      เพิม่ ท่านละ   สอบถาม.-  บาท  
 
** หมายเหตุ-     ราคาตัว๋เคร่ืองบินและค่าบริการ อาจมีการปรับเปล่ียนได ้ ข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียน  
               ราคาน ้ามนัดิบท่ีมีผลต่อสายการบินและเรือส าราญ 
  ค่าบริการรวม 
     ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัสายการบินไทย  เสน้ทาง กรุงเทพ-ลอนดอน-กรุงเทพ (รวมภาษีน ้ ามนัแลว้) 
   ค่าหอ้งพกับนเรือแบบหอ้งพกัภายใน (Inside) (พกั 2 ท่าน/หอ้ง จ านวน 12  คืน) / ภาษีท่าเรือ 
     ค่าวีซ่าเชงเกน้นอร์เวย ์และ วีซ่าองักฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
     ค่าทิปคนขบัรถ  
     ค่าทวัร์บนฝ่ังท่ีระบุในรายการ 
     ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุ ระหวา่งเดินทาง ทุนประกนั 1,000,000 บาท เจบ็ป่วย รักษาพยาบาล 1,055,555 บาท 
      (อายตุ ่ากวา่ 16 ปีหรือมากกวา่ 75 ปี ทุนประกนั 500,000 บาท รักษาพยาบาล 1,500,000 บาท) 
     มีหวัหนา้ทวัร์คอยบริการ ตลอดรายการตามท่ีระบุ 
** หมายเหตุ - โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
  ** การเห็นแสงเหนือมีขอ้จ ากดั เน่ืองจากแสงเหนือเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ ** 

ค่าบริการไม่รวม 
     ค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
     ค่าทิปบนเรือ   
  ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 %  
เงื่อนไขการช าระเงิน 
 ช าระมดัจ างวดแรก 50,000บาท / ท่าน     ภายใน 7 วนัหลงัจากการยนืยนัหอ้งพกั 
 ช าระส่วนท่ีเหลือ                             80วนั ก่อนการเดินทาง 
 
เน่ืองจากการเดินทางคร้ังนีใ้ช้เรือส าราญเป็นหลกั ดังน้ันจึงต้องปฎบิัติตามกฎระเบียบของเรือ ตามรายละเอยีดดังนี้ 
Cancellation:   Days prior to cruise      Penalty  
                    81 days or more   none 
   80 – 55 days   Deposit (50,000. - Baht) 
   54 – 22 days   50 percent of total charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
   Within 21 days      100 percent of total charges 

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

Arcadia Cruise Center                                                                                                                    ใบอนุญาตเลขที ่11/05788                                                             

191/2 Soi Suksaviddhaya, Sathorn Nua Rd., Kweang Silom, Khet Bangrak, Bangkok 10500 
Tel:  (66-2) 235 1133 (Auto 7 Line)   Fax:   (66-2) 235 4149   E-mail: sunee@tpsl.co.th; apple@tpsl.co.th  
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