
 
 
 
 
 
 
 

ตามล่าหาแสงเหนือ “มหัศจรรย์ความงามแห่งธรรมชาติ”  

เยือนดนิแดนอาร์กติก โดยเรือส าราญสุดหรู Island Princess 

 ลอนดอน – เอลซุนด์ – ทรอมโซ – อลัตา – สตาแวงเกอร์ – ลอนดอน 

เดนิทาง 02 - 16 ตุลาคม 2563 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลอนดอน แวะเมืองวินเชสเตอร์ เมืองโบราณและต านานของกษตัริยอ์าร์เธอร์และอศัวินโต๊ะกลม 
โอเลซุนด์ เยีย่มชมสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตนูโว 
ทรอมโซ่ ประตูสู่ดินแดนอาร์กติก สุดพิเศษนั่งเคเบ้ิลคาร์ชมทศันียภาพท่ีงดงามของเมืองแบบ 360 

องศา 
อลัตา เมืองแห่งแสงเหนือ ร่วมจบัจองพื้นท่ีว่างภายในแคมป์เล็กๆสไตลช์าวซามี ชมความงดงาม  

ตระการตาของปรากฏการณ์แสงเหนือ 
สตาแวงเกอร์ ประตูสู่ดินแดนแห่งฟยอร์ดของนอร์เวยท่ี์งดงาม 1 ใน 3 ของโลก เยี่ยมชม Iron Age Farm 

หมู่บา้นจ าลองยคุโบราณราวทศวรรษท่ี 4 และ 5 พร้อมชมมหาวิหารประจ าเมืองผสมผสาน
แบบโกธิคและนอร์มนั 

เซาแธมตั้น ส่งทา้ยรายการน าท่านชมกรุงลอนดอน ก่อนอ าลาดว้ยชอ้ปป้ิง ณ ศูนยก์ารคา้ใหญ่ 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 ใชเ้วลาบินประมาณ 12.20 ชัว่โมงใชเ้คร่ือง AIRBUS INDUSTRIE 
A380) อาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง             พร้อมเชิญท่านพกัผอ่นกบัรายการบนัเทิงตาม
สายและภาพยนตร์ลอยฟ้า     

 07.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ฮีทโธร์ ประเทศองักฤษ 

  หลังผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง    และศุลกากร  พร้อมรับกระเป๋า    สัมภาระ 
เรียบร้อยแล้ว       

Welcome to London 
  ขอน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเซาแธมตั้น ระหวา่งทางแวะเมืองวินเชสเตอร์ เมืองโบราณและต านานของ

กษตัริยอ์าร์เธอร์และอศัวินโต๊ะกลม อดีตเมืองหลวงของอาณาจกัรโบราณ เป็นศูนยก์ลางของกษตัริย ์
แองโกล-แซกซนั จนชาวนอร์มนัเขา้มาครอบครอง ท่านจะไดซึ้มซบับรรยากาศในอดีตอนัรุ่งเรือง ซ่ึง
ท่านจะไดเ้ห็นจากวหิารวนิเชสเตอร์ท่ีสง่างามและยิง่ใหญ่  

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเซาแธมตั้น (Southampton) ท่าเรือ Ocean Terminal 
  เพ่ือท าการเช็คอนิส าหรับขึน้เรือส าราญ  Sapphire Princess (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาท)ี 
  เดินทางถึงท่าเรือ ขอเรียนแนะน าท่านเตรียมเอกสาร พาสปอร์ต  ตั๋วเรือ และบัตรเครดิต เพื่อ

ลงทะเบียน ส าหรับขั้นตอนการข้ึนสู่เรือ (เวลาเช็คอินตั้งแต่ 12.30 น. เป็นตน้ไป)  
  ขอตอ้นรับทุกท่านสู่เรือส าราญ Island Princess หลงัจากข้ึนสู่เรือและจดัเก็บสัมภาระในหอ้งพกั

เรียบร้อยแลว้ ขอเชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งบุฟเฟต ์ Horizon Court ชั้น 14 หรือ
พกัผอ่นตามอธัยาศยั เพื่อรอสัญญาณจากทางเรือในการสาธิตระบบความปลอดภยักรณีฉุกเฉิน                                                         

16.30 น. Emergency Drill (การสาธิตระบบความปลอดภัยกรณฉุีกเฉิน) 

ความปลอดภยัเป็นส่ิงส าคญัสูงสุดของผูโ้ดยสารบนเรือ โดยเฉพาะเรือส าราญในตระกูล Princess 

Cruises ท่ีไดต้ระหนกัถึงความปลอดภยัของผูโ้ดยสารทุกท่านเป็นล าดบัแรก จึงขอความร่วมมือทุก

ท่านในการเขา้ร่วมปฏิบติัโดยพร้อมเพรียงกนั ทางเรือจะประกาศเวลาท่ีแน่นอนในการท า Emergency 

Drill ***เม่ือไดย้ินเสียงสัญญาณกร่ิง สั้น 7 คร้ัง ยาว 1 คร้ัง ขอให้ทุกท่านถือ Cruise Card ออกมา ณ 

จุดรวมพล โดยแบ่งตามตวัอกัษรท่ีระบุไวบ้น Cruise Card หรือท่านสามารถดูไดจ้ากประตูเขา้ออก

หอ้งพกัของท่าน (เจา้หนา้ท่ีเรือจะคอยบอกทางไปจุดรวมพล ซ่ึงใชเ้วลาฝึกซอ้มประมาณ 30 นาที) 

 วนัท่ีสองของการเดินทาง 

03 ตุลาคม 2563 (เสาร์) 
 

ลอนดอน (ประเทศองักฤษ) 

 

 วนัแรกของการเดินทาง 

02 ตุลาคม 2563 (ศุกร์) 
 

กรุงเทพ ฯ - ลอนดอน (ประเทศองักฤษ) 

 



17.00 น. เรือออกจากท่าเรือเมืองเซาแธมตั้น, องักฤษ มุ่งหน้าสู่ เมืองโอเลซุนด์, นอร์เวย์ 

 เชิญทุกท่านร่วมนบัถอยหลงัฉลองการออกเดินทาง Bon Voyage Countdown 

ค ่า เชิญท่านรับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

หลงัอาหารขอเชิญทุกท่านสนุกสนานกบัการเดินทางอนัสุดแสนอิสระ และกิจกรรมอนัหลากหลาย

ยามค ่า ท่ีจะเร่ิมตน้ ณ ราตรีน้ี บนเรือส าราญ Island Princess ท่ีมีให้ท่านไดเ้พลิดเพลินอยา่งเต็มอ่ิม ทั้ง

ฟังเพลงท่ีบาร์ / เลานจ ์ต่างๆ หรือจะชมโชวท่ี์พร่ังพร้อมไปดว้ยแสงสีเสียงห้อง Princess Theater ท่ีจะ

สลบัสับเปล่ียนหมุนเวยีนกนัไปในแต่ละคืน  

 

   

 

 

 
 

 

 

                                         
  
 เชิญรับประทานอาหารเชา้และอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

  วนัน้ีขอเชิญท่านพกัผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกบักิจกรรมบนัเทิงหลากหลายบนเรือ หรือใช ้ 
Facility ต่างๆ ท่ีมีอยูม่ากมาย อาทิ ออกก าลงักายท่ีหอ้งฟิสเนต นัง่ดูหนงับนดาดฟ้าของเรือ หรือเลือก
พกัผอ่นวา่ยน ้ าเยน็ๆในสระน ้ าท่ีมีถึง 3 สระให้ท่านเลือก รับรองว่าท่านจะเพลิดเพลินจนลืมวนัเวลา
เลยทีเดียวในแต่ละวนัท่านสามารถศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ได้จากจดหมายข่าวรายวนั “Princess 
Patter” ท่ีทางเรือจะส่งมาให้ท่านไดอ่้านล่วงหน้าทุกคืน โดยจะน าส่งไวท่ี้ห้องนอนของท่าน ซ่ึง
รายละเอียดทุกอยา่งจะแนะ น าไวใ้นจดหมายข่าวรายวนั เช่น ค ่าน้ีควรแต่งตวัอยา่งไร กิจกรรมตั้งแต่
เชา้จรดเยน็ รายการบนัเทิงต่าง ๆ เป็นตน้  

ส่วนบริการต่าง ๆ ภายในเรือ 

 
 

 

 

 

 

 วนัท่ีสามของการเดินทาง 

04 ตุลาคม 2563 (อาทิตย)์ 
 

ล่องเรือรักเรือส าราญ (Cruising) 

 

หอ้งโชว ์และการแสดงท่ีพร่ังพร้อมดว้ยระบบแสงสีเสียง ชั้น 6 - 7 
หอ้งฟังเพลง และหอ้งเลาจน์, จอทีวขีนาดยกัษ ์ณ ชั้นดาดฟ้าของเรือ, ห้องคาสิโน ชั้น 6 
อินเตอร์เน็ทคาเฟ่, ห้องเล่นไพ,่ หอ้งสมุด ชั้น 8  
หอ้งเกมส์ และเคร่ืองเล่น SIMULATOR สโมสรส าหรับเด็ก และวยัรุ่น 

พกัค้างคืนบนเรือส าราญ   คืนที ่1 

หอ้งอาหารใหญ่ 2 หอ้ง, หอ้งบุฟเฟตน์านาชาติ 1 หอ้ง (บริการ 24 ชัว่โมง) 
หอ้งอาหารอิตาเล่ียน, หอ้งสเตก็เฮาส์, บาร์เคร่ืองด่ืม 6 แห่ง และบาร์ไอศครีม 



 

 

 

 
 

 
 

17.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือ (Formal Night) 
ค ่ำ น้ี  กับตันเรือ และลูกเรือทุกคน ขอต้อนรับแขกผู ้มี เ กียรติทุกท่านด้วยงานเล้ียงรับรอง  
“Champagne Waterfall” (เป็นธรรมเนียมปฏิบติัท่ีมีเพียงเรือส าราญในตระกูล Princess Cruises 
เท่านั้น) ซ่ึงทุกท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบังานเล้ียงแชมเปญ และร่ืนรมยก์บับรรยากาศ และดนตรีท่ี
บรรเลง  ณ บริเวณล็อบบ้ีเรือ  

 ***หมายเหตุ วนัและเวลาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม***  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เต็มอิม่กบัอาหารม้ือเช้า, สาย, เทีย่ง, บ่าย, ค ่า, และรอบดึก 
อ่ิมอร่อยกบัห้องอาหารใหญ่, หอ้งบุฟเฟตน์านาชาติ (ใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง), พิซซ่า, ฮอทดอก, 
แฮมเบอร์เกอร์ บนชั้นดาดฟ้า, บาร์ไอศครีม 
เพลดิเพลนิกบัเสียงเพลงและเคร่ืองด่ืมนานาชนิด 
บาร์เคร่ืองด่ืมกวา่ 6 แห่งท่ีกระจายอยูท่ ัว่เรือ, ห้องเลานจ,์ หอ้งฟังเพลง,  โรงละครใหญ่ (Princess 
Theater) ท่ีพร่ังพร้อมดว้ยแสงสีเสียง, ทีวจีอยกัษริ์มสระวา่ยน ้าบนดาดฟ้า 
บริหารร่างกาย กันได้ตลอดวนักบั 
หอ้งฟิตเนส กบัอุปกรณ์ครบครัน, ห้องซาววน่์า, สปา, สระวา่ยน ้า สระน ้าวน (จากุซซ่ี), สนามบาสเก็ต
บอล, โตะ๊ปิงปอง เป็นตน้ 
เพลดิเพลนิระหว่างวัน 
หอ้งคาสิโน, ชอ้ปป้ิงร้านคา้ปลอดภาษี, ร้านขายของท่ีระลึก, ประมูลภาพ,  และกิจกรรมอ่ืนๆ  
อีกมากมายเช่น เรียนโยคะ, เรียนเตน้ร า, สอนแกะสลกั, เล่นบิงโก, เป็นตน้ 

 วนัท่ีส่ีของการเดินทาง 

05 ตุลาคม 2563 (จนัทร์) 
 

ล่องเรือรักเรือส าราญ (Cruising) 

 

สระวา่ยน ้า 5 สระ และ สระน ้าวน ชั้น 12 - 16 
สนามบาสเก็ตบอล ตารางหมากรุก และ  Shuffleboard ชั้น 16 
หอ้งฟิตเนส ชั้น 6, หอ้งเซาวน่า หอ้งนวด และอบไอน ้า ร้านท าผม ชั้น 14  

หอ้งแพทย ์ชั้น 4, Guest Services, Captain's Circle ชั้น 5 
ร้านขายของท่ีระลึก ร้านคา้ปลอดภาษี ชั้น 6 
หอ้งท าพิธีแต่งงาน หอ้งแสดงภาพเขียนศิลปะ ชั้น 7 
หอ้งแสดงภาพเขียนศิลปะ 

พกัค้างคืนบนเรือส าราญ   คืนที ่2 



 
 
  

 

 

 

 
 

 

 
 

เรือเทยีบท่าตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 18.00 น. 

   เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้อนัหลากหลาย ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
07.00 น. เรือเทียบท่าเมืองโอเลซุนด,์ ประเทศนอร์เวย ์

    Welcome to Alesund, Norway 
  ขอต้อนรับทุกท่านสู่เมืองโอเลซุนด์ บา้นเกิดของรอลโล หรือ กาอาง รอลฟ์ ชาวไวก้ิงท่ีกลายเป็นดยคุ 

ท่ี 1 แห่งนอร์ม็องดี เมืองโอเลซุนดมี์ช่ือเสียงวา่เป็นเมืองแห่งฟยอร์ดท่ีสวยงาม เมืองแห่งน้ีเตม็ไปดว้ย
อาคารบา้นเรือนท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตนูโว ไดรั้บการสร้างข้ึนมาใหม่หลงัจากอาคารบา้นเรือน
กวา่ 800  แห่ง เสียหายจากเหตุไฟไหมค้ร้ังใหญ่เม่ือปี ค.ศ.1904 อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัเป็น
แหล่งส่งออกปลา Klippfisk หรือปลาคอดตากแหง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก 

  CITY WALK & JUGENDSTIL (ประมาณ 2.5 hrs.) 
วนัน้ีเปิดโอกาสให้ท่านได้ใช้เวลาเดินส ารวจความสวยงามของเมืองโอเลซุนด์สถาปัตยกรรมแบบ
อาร์ต    นูโวท่ีมีสีสันสวยสดใส  เร่ิมตน้จากจุดแรกท่ีศูนยศิ์ลปะอาร์ตนูโวหรือ Jugendstilsenteret 
สร้างข้ึนระหว่างปี ค.ศ.1905 และ 1907 เป็นอาคารแห่งแรกท่ีสร้างดว้ยศิลปะแบบอาร์ตนูโว ท าให้
ศูนย์ศิลปะแห่งน้ีเป็นแลนมาร์กท่ีส าคญัประจ าเมืองโอเลซุนด์ ปัจจุบันสถานท่ีแห่งน้ีถูกใช้เป็น
ศูนยก์ลางของการจดังานนิทรรศการต่างๆ จากนั้นน าท่านเดินลดัเลาะตามถนนสู่ย่าน Kongensgata 
เพื่อช่ืนชมอาคารบา้นเรือนท่ีมีความโดดเด่นแปลกตา ผ่านชมท่าเรือโอเลซุนด์ท่าเรือประมงท่ีใหญ่
ท่ีสุดของนอร์เวย ์ผา่นชมสวน สาธารณะขนาดเล็กท่ีเชิงเขา AKSLA โดดเด่นดว้ยรูปป้ันของรอลโล 
ดยคุท่ี 1 แห่งนอร์มอ็งดี  

  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนัท่ีหอ้งอาหารบนเรือ 
 บ่าย หลงัรับประทานอาหารให้ท่านเลือกท ากิจกรรมสนุกสนานบนเรือ อาทิเช่น กิจกรรมเตน้ร า Line 

Dance ท่ีแสนสนุกและเป็นกนัเอง พร้อมครูผูส้อนมืออาชีพ หรือจะออกก าลงักายดว้ยการเขา้ห้องยิม 
วา่ยน ้า จากุชช่ี สบายๆตามความปรารถนาของแต่ละท่าน 

 18.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่ เมืองทรอมโซ (Tromso), ประเทศนอร์เวย์ 
 

 วนัท่ีหา้ของการเดินทาง 

06 ตุลาคม 2563 (องัคาร) 
 

โอเลซุนด ์(ประเทศนอร์เวย)์ 

 

พกัค้างคืนบนเรือส าราญ   คืนที ่3 



ค ่า เชิญท่านรับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
  เชิญทุกท่านสนุกสนานกบัรายการบนัเทิงภาคค ่าบนเรือท่ีมีหลากหลายรายการไดต้ามอธัยาศยั 
  คืนน้ีขอแนะน าท่านวาดลวดลายเตน้ร าบนฟลอร์ดิสโกก้นัอยา่งสนุกสนาน นอนหลบัฝันดีนะครับ 
 
 
   
 

 

 

 
 
 

 

 

เชา้วนัน้ีเชิญท่านต่ืนเชา้ข้ึนมารับอากาศบริสุทธ์ิ ออกก าลงักายยดืเส้นยดืสาย ณ หอ้งฟิตเนส หรือชวน
เพื่อนรู้ใจมาร่วมเล่นกีฬาบนลานสปอร์ตคลบั  

 เชิญรับประทานอาหารเชา้และอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

บ่ายวนัน้ีแนะน าท่านลองใชบ้ริการสปา ท่ีมีใหเ้ลือกหลากหลายแบบ ใหท้่านไดผ้อ่นคลายไปกบักล่ิน  
อนัสดช่ืนของอโรมาเธอราพี หรือหากท่านตอ้งการมุมสงบส่วนตวัเรียนแนะน าใชบ้ริการหอ้ง 
The Sanctuary (มีค่าบริการเพิ่มเติม) ใหท้่านไดผ้อ่นคลายด่ืมด ่ากบัววิทอ้งทะเลสีครามแบบ 180 องศา 
หรืออ่านหนงัสือเล่มโปรดสักเล่มพร้อมจิบเคร่ืองด่ืมเยน็ๆ จนท่านลืมวนัเวลาเลยทีเดียว 
เชิญท่านรับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
ค ่าวนัน้ีเรียนเชิญทุกท่านร่วมสนุกไปกบักลไกขนเงินลา้น ณ หอ้งคาสิโน ท่ีมีกิจกรรมมากมายใหเ้ลือก 
อาทิ แบล็คแจค็ รูเล็ต และตูส้ล็อตแมชชีน เป็นตน้ 
 
 
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 วนัท่ีหกของการเดินทาง 

07 ตุลาคม 2563 (พุธ) 
 

ล่องเรือรักเรือส าราญ (Cruising) 

 

พกัค้างคืนบนเรือส าราญ   คืนที ่4 

พกัค้างคืนบนเรือส าราญ   คืนที ่5 



 

 

 
 
 
เรือเทยีบท่าตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 23.59 น. 

   เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้อนัหลากหลาย ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
08.00 น. เรือเทียบท่าเมืองทรอมโซ่, ประเทศนอร์เวย ์  

    Welcome to Tromso, Norway 
  ขอต้อนรับทุกท่านสู่เมืองทรอมโซ่ เมืองท่ีไดรั้บขนานนามวา่เป็นประตูสู่ดินแดนอาร์กติก ทรอมโซ

เป็นเมืองจุดหมายปลายทางยอดนิยมส าหรับชมปรากฏการณ์แสงเหนือและพระอาทิตยเ์ท่ียงคืน เป็น
ท่ีตั้งของมหาวทิยาลยัท่ีอยูเ่หนือสุดของโลก และเป็นสถานท่ีจดังานประจ าปี Midnight Sun Marathon 
ปัจจุบนัเมืองแห่งน้ีมีประชากรอาศยัอยูร่าว 50,000 คน 

Tromso Highlights (ประมาณ 3.5 hrs.) 

วนัน้ีขอน าท่านเรียนรู้ประวติัศาสตร์ชาวนอร์เวยเ์จียน ณ พิพิธภัณธ์ทรอมโซ สร้างข้ึนเม่ือปีค.ศ.1872 
ภายในมีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัวฒันธรรมของชาวนอร์เวย ์ แหล่งธรรมชาติ และสัตวป่์าอาร์กติก เปิด 
โอกาสใหท้่านไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมของชาวซามี กลุ่มชนพื้นเมืองท่ีอาศยัอยูท่างตอนเหนือของ
นอร์เวย ์มีการจดัแสดงผลงานไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย และเคร่ืองประดบัต่างๆ รวมถึงซาก
ฟอสซิลของไดโนเสาร์ขนาดเท่าของจริง จากนั้นน าท่านขา้มสะพานมายงั   มหาวหิารอาร์กติก ซ่ึงเป็น
สัญลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นชาวนอร์วีเจียน ภายนอกโดดเด่นดว้ยนวตักรรมดีไซน์การออกแบบ
รูป ทรงใหเ้หมือนกบัธารน ้าแขง็ขนาดยกัษ ์ ภายในประดบัดว้ยกระจกสีขนาดใหญ่ จึงไม่แปลกใจเลย
วา่สถานท่ีแห่งน่ีเป็นสถานท่ีในการจดัคอนเสิร์ตมิดไนทซ์นัเป็นประจ าทุกปี    ไฮไลท์ส าคัญของวันนี้
น าทุกท่านน่ังเคเบิลคาร์ชมทศันียภาพท่ีงดงามของเมืองทรอมโซแบบ 360 องศา ท่ีระดบัความสูง 
1,300 ฟุต   ใหท้่านอ่ิมเอมใจกบัความงดงามเบ้ืองหนา้ตราตรึงในความทรงจ าท่ียากจะลืมเลือน 

  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนัท่ีหอ้งอาหารบนเรือ เลือกสนุกกบักิจกรรมบนเรือในช่วงบ่าย 
ค ่า เชิญท่านรับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

  หลงัรับประทานอาหาร เชิญท่านชมการแสดงแสงสีเสียงสุดอลงัการบนเรือรักเรือส าราญ หรือจิบไวน์
ฟังเพลงชิลล ์ชิลล ์ท่ีหอ้งบาร์&เลาจ ์ก่อนจากกนัในค ่าคืนน้ี 

 23.59 น. เรือออกจากท่ามุ่งหนา้สู่ เมืองอลัตา (Alta) , ประเทศนอร์เวย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง 

08 ตุลาคม 2563 (พฤหสับดี) 
 

ทรอมโซ่ (ประเทศนอร์เวย)์ 

 

พกัค้างคืนบนเรือส าราญ   คืนที ่6 



 

 
 
 

 

 

 

 

 
   

 เรือเทยีบท่าตั้งแต่เวลา 10.00 น. (เรือ Overmight) 

   เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้อนัหลากหลาย ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
10.00 น. เรือเทียบท่าเมืองอลัตา, ประเทศนอร์เวย ์  

    Welcome to Alta, Norway 
ขอต้อนรับท่านสู่เมืองอัลตา เป็นท่ีรู้จกักนัในนาม เมืองแห่งแสงเหนือ ซ่ึงมีผูค้นจากทัว่โลกมากมาย
ต่างแวะเวียนกนัเขา้มาเพื่อช่ืนชมความงดงามของปรากฏการณ์แสงเหนือ อีกทั้งยงัมีหอดูแสงเหนือ
แห่งแรกของโลก สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1899 อลัตาเป็นประตูสู่ความงามอนับริสุทธ์ิ เช่นท่ีราบสูง 
Finnmarksvidda และ Sautso ซ่ึงมกัเรียกกนัวา่แกรนด์แคนยอนของยุโรปเหนือ มีพิพิธภณัฑ์อลัตา ท่ี
งดงามดว้ยภาพวาด  และการแกะสลกันบัพนัรูปท่ีแกะลงบนโขดหินทรายซ่ึงไดรั้บการจดทะเบียนจาก
องคก์ร UNESCO  

  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนัท่ีหอ้งอาหารบนเรือ เลือกสนุกกบักิจกรรมบนเรือในช่วงบ่าย 
ค ่า เชิญท่านรับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

Northern Lights Safari at Paeskatun (ประมาณ 2.5 hrs.) 

ค ่าวนัน้ีขอใหทุ้กท่านเตรียมตวัใหพ้ร้อม เราขอน าท่านสัมผสัไฮไลทท่ี์ส าคญัเชิญชวนทุกท่านออกตาม
ล่าหาแสงเหนือ มอบประสบการณ์และความทรงจ าอนัล ้ าค่าแด่ทุกท่านกบัแคมป์ชมแสงเหนือ ณ 
เมืองอลัตา  แคมป์แห่งน้ีตั้งอยูใ่กลก้บัจุดสูงสุดของเหมืองหินชนวน Paeskatun มีทิวทศัน์อนัตระการ
ตาเหนือหุบเขาท่ีเต็มไปดว้ยเทือกเขาล้อมรอบ เม่ือท่านเดินทางถึงแคมป์ขอเสนอภาพยนตแ์ละขอ้มูล
ความรู้เก่ียวกับการเกิดแสงเหนือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และความเป็นมาของเหมืองชนวน 
Paeskatun เม่ือท้องฟ้ามืดสนิทเป็นโอกาศอันดีให้ทุกท่านเฝ้าจบัตารอคอยชมแสงเหนือท่ีมีสีสัน
สวยงาม ทั้งสีเขียว สีเหลือง สีน ้ าเงิน  และสีม่วง เป็นตน้ ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินตกตะลึงดัง่หลงอยูใ่น
สรวงสวรรค์กบัภาพปรากฏการณ์การเกิดแสงเหนือเบ้ืองหน้าของท่าน ในค ่าคืนอนังดงามน้ีท่าน
สามารถหาเคร่ืองด่ืมอุ่นๆภายในเต็นท์สไตล์ชาวซามีท่ีเตรียมไวบ้ริการ หรือเลือกซ้ือของฝากเป็นท่ี
ระลึก   ณ ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกภายในแคมป์  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านกลบัสู่เรือ ณ เมืองอลัตา ประเทศนอร์เวย ์(เรือ Overnight) 

หมายเหตุ : การเห็นแสงเหนือมีขอ้จ ากดั เน่ืองจากแสงเหนือเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ 

 วนัท่ีแปดของการเดินทาง 

09 ตุลาคม 2563 (ศุกร์) 
 

อลัตา (ประเทศนอร์เวย)์ 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 เชิญรับประทานอาหารเชา้และอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
วนัน้ี ขอเชิญท่านร่วมวาดลวดลายลีลาเทา้ไฟไปกบัคลาสซุมบา้ เปิดโอกาสใหท้่านไดพ้กัผอ่นพร้อม
ออกก าลงักายอยา่งสนุกสนานไปพร้อมๆกนั หรือหากท่านใดตอ้งการเบิร์นแบบจดัเต็ม ท่านสามารถ
ใชบ้ริการเคร่ืองเล่นออกก าลงักายมากมาย ณ หอ้งฟิตเนสชั้น 14 

 18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
หลงัม้ืออาหารร่วมสนุกสนานต่ืนตากบัโชวท่ี์จดัเป็นพิเศษ หรือจะฟังเพลงเตน้ร าในบาร์ต่างๆ รับรอง
วา่ ท่านจะเพลิดเพลิน  จนลืมวนัเวลาเลยทีเดียว 
ค ่าคืนนีเ้ป็นอกีหน่ึงค ่าคืนสุดพเิศษให้ท่านได้ออกตามล่าหาแสงเหนือ ร่วมจบัจองพื้นท่ีดา้นบนของ
ดาดฟ้าบนเรือ เฝ้ารอชมการเกิดปรากฏการณ์แสงเหนือ ซ่ึงทางเรือไดมี้การศึกษาจากขอ้มูลทางสถิติ
มาแลว้วา่ วนัและเวลาดงักล่าวน้ีมีโอกาสเกิดปรากฏการณ์แสงเหนือไดม้ากท่ีสุด ใหท้่านไดต่ื้นตาต่ืน
ใจกบัไฮไลน์สุดพิเศษของค ่าคืนอนัสวยงาม ก่อนอ าลาเมืองอลัตา เมืองแห่งแสงเหนือ 

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

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 วนัท่ีเกา้ของการเดินทาง 

10 ตุลาคม 2563 (เสาร์) 
 

อลัตา (ประเทศนอร์เวย)์ 

 

พกัค้างคืนบนเรือส าราญ   คืนที ่7 

พกัค้างคืนบนเรือส าราญ   คืนที ่8 



 
 

 
 
เตม็อิม่กบัอาหารม้ือเช้า, สาย, เที่ยง, บ่าย, ค า่, และรอบดกึ 
อ่ิมอร่อยกบัหอ้งอาหารใหญ่, หอ้งบุฟเฟตน์านาชาติ (ใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง), พิซซ่า, ฮอทดอก, แฮมเบอร์เกอร์ บนชั้น
ดาดฟ้า, บาร์ไอศครีม 
เพลดิเพลนิกบัเสียงเพลงและเคร่ืองด่ืมนานาชนิด 
บาร์เคร่ืองด่ืมกว่า 6 แห่งท่ีกระจายอยู่ทัว่เรือ, ห้องเลานจ์, ห้องฟังเพลง, โรงละครใหญ่ (Princess Theater) ท่ีพร่ัง
พร้อมดว้ยแสงสีเสียง, ทีวจีอยกัษริ์มสระวา่ยน ้ าบนดาดฟ้า 
บริหารร่างกาย กนัได้ตลอดวนักบั 
หอ้งฟิตเนส กบัอุปกรณ์ครบครัน, หอ้งซาววน่์า, สปา, สระวา่ยน ้ า สระน ้ าวน(จากซุซ่ี), สนามบาสเก็ตบอล, โตะ๊
ปิงปอง เป็นตน้ 
เพลดิเพลนิระหว่างวนั 
หอ้งคาสิโน, ชอ้ปป้ิงร้านคา้ปลอดภาษี, ร้านขายของท่ีระลึก, ประมูลภาพ,  และกิจกรรมอ่ืนๆ  
อีกมากมายเช่น เรียนโยคะ, เรียนเตน้ร า, สอนแกะสลกั, เล่นบิงโก, เป็นตน้ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
เตม็อิม่กบัอาหารม้ือเช้า, สาย, เที่ยง, บ่าย, ค า่, และรอบดกึ 
อ่ิมอร่อยกบัหอ้งอาหารใหญ่, หอ้งบุฟเฟตน์านาชาติ (ใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง), พิซซ่า, ฮอทดอก, แฮมเบอร์เกอร์ บนชั้น
ดาดฟ้า, บาร์ไอศครีม 
เพลดิเพลนิกบัเสียงเพลงและเคร่ืองด่ืมนานาชนิด 
บาร์เคร่ืองด่ืมกว่า 6 แห่งท่ีกระจายอยูท่ัว่เรือ, ห้องเลานจ์, ห้องฟังเพลง,  โรงละครใหญ่ (Princess Theater) ท่ีพร่ัง
พร้อมดว้ยแสงสีเสียง, ทีวจีอยกัษริ์มสระวา่ยน ้ าบนดาดฟ้า 
บริหารร่างกาย กนัได้ตลอดวนักบั 
หอ้งฟิตเนส กบัอุปกรณ์ครบครัน, หอ้งซาววน่์า, สปา, สระวา่ยน ้ า สระน ้ าวน(จากซุซ่ี), สนามบาสเก็ตบอล, โตะ๊
ปิงปอง เป็นตน้ 
เพลดิเพลนิระหว่างวนั 
หอ้งคาสิโน, ชอ้ปป้ิงร้านคา้ปลอดภาษี, ร้านขายของท่ีระลึก, ประมูลภาพ,  และกิจกรรมอ่ืนๆ  

 วนัท่ีสิบของการเดินทาง 

11 ตุลาคม 2563 (อาทิตย)์ 
 

ล่องเรือรักเรือส าราญ (Cruising) 

 

 วนัท่ีสิบเอด็ของการเดินทาง 

12 ตุลาคม 2563 (จนัทร์) 
 

ล่องเรือรักเรือส าราญ (Cruising) 

 

พกัค้างคืนบนเรือส าราญ   คืนที ่9 



อีกมากมายเช่น เรียนโยคะ, เรียนเตน้ร า, สอนแกะสลกั, เล่นบิงโก, เป็นตน้ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 เรือเทยีบท่าตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.  

   เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้อนัหลากหลาย ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
 08.00 น. เรือเทียบท่าเมืองสตาแวงเกอร์, ประเทศนอร์เวย ์

    Welcome to Stavanger, Norway 
ขอต้อนรับท่านสู่เมืองสตาแวงเกอร์ เมืองใหญ่อนัดบั 4 ของนอร์เวย ์เมืองท่ีไวก้ิงมาส ารวจและคน้พบ 
เคยเป็นท่าเรือประมงใหญ่ และขมุกองก าลงัของชาวไวก้ิงเคยแข็งแกร่งควบคุมน่านน ้ าทางทะเลท าให้
อาณาจักรไวก้ิงเจริญรุ่งเรืองมาก ในอดีต จนปัจจุบนัเมืองสตาแวงเกอร์ยงัเป็นท่าเรือส าคญัและ
อุตสาหกรรมน ้ามนัในทะเลเหนือ 
Iron Age Farm & Stavanger cathedral (ประมาณ 3 hrs.) 

 น าท่านเยี่ยมชม Iron Age Farm หมู่บา้นจ าลองยุคโบราณราวศตวรรษท่ี 4 และ 5 เพื่อยอ้นภาพอดีต
กลบั ไปในช่วงเวลาท่ีผูค้นผลิตอาวุธ ของใช้จากเหล็กกล้า รวมถึงวิวฒันาการท่ีน่าศึกษา ทั้งการ
ด ารงชีวิตของผูค้นในยุคสมยันั้น การสร้างก าแพงจากหินเพื่อช่วยบรรเทาความหนาว ให้ท่านได้
เพลิดเพลินดัง่หลงเขา้ไปยงัยคุโบราณ นอกจากน้ีท่านยงัมีโอกาสไดช้มวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของโลก ท่ีมีทั้งเนินเขา หน้าผาสูง  ฟยอร์ด หมู่บา้นชนบทท่ีแสนสวย และอากาศท่ีสดช่ืน อาทิ 
บริเวณเทือกเขา Ryfylke และเทือกเขา Hafrsfjord และแวะชมจุดชมวิวท่ีน่าท่ึง ณ บริเวณเขาอูแลนด์
ฮอก (Ullandhaug Hill) จากนั้นน าท่านชมโบสถ์ St. Svithun's cathedral มหาวิหารประจ าเมืองเมือง 
ท่ีถูกคน้พบในปี ค.ศ. 1125 สร้างโดยช่างฝีมือชาวองักฤษ อวดโฉมสถาปัตนกรรมท่ีผสมผสานแบบ
โกธิคและนอร์มนั 

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

 วนัท่ีสิบสองของการเดินทาง 

13 ตุลาคม 2563 (องัคาร) 
 

สตาแวงเกอร์, (ประเทศนอร์เวย)์ 

 

พกัค้างคืนบนเรือส าราญ   คืนที ่10 



17.00 น. เรือมุ่งหนา้สู่เมืองเซาแธมตั้น (Southampton), ประเทศองักฤษ 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

เชิญรับประทานอาหารเชา้และอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
บ่ายวนัน้ีเชิญชวนท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายหลากหลายบนเรือรักเรือส าราญSapphire  
Princess เปล่ียนบรรยากาศการชมภาพยนตใ์นห้องเธียเตอร์มารับชมภาพยนตแ์ละรายการทีวีโชวห์รือ
คอนเสิร์ตยอ้นหลงัของเหล่าศิลปินท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก ณ  Movie Under the Star จอทีวีขนาดยกัษ ์
บนชั้นดาดฟ้าของเรือ ท่ามกลางสายลมเยน็ๆพร้อมวิวทะเลแบบ 360 องศา เพิ่มอรรถรสในการรับชม 
ดว้ย   ป๊อบคอร์นท่ีทางเรือจดัไวส้ าหรับบริการทุกท่าน หากท่านใดสนใจผลงานดา้นศิลปะ สามารถ
เลือกชมเลือกซ้ือไดท่ี้ Princess Art Gallery ชอ้ปสุดมนัส์กบัสินคา้แบรนด์เนม บริเวณโซนร้านคา้
ปลอดภาษี    บนเรือ มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซ้ือก่อนกลับบ้าน ทั้ง กระเป๋า รองเท้า เส้ือผา้ 
เคร่ืองส าอางคแ์ละน ้าหอมอีกหลายแบรนดด์งั 
เชิญรับประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
ค ่าน้ีเชิญท่านเพลิดเพลินกบัการแสดงโชวอ์นังดงามตระการตา  

*** คืนนีก่้อนเวลา 24.00 น. ขอให้ทุกท่านจัดกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่ และวางไว้หน้าห้องพกัของท่าน 

เพ่ือ ทีเ่จ้าหน้าทีจ่ะได้รวบรวมไปเกบ็ไว้ทีห้่องสโตร์และน าลงจากเรือในวนัรุ่งขึน้ โดยเรือจะแจ้งเวลา

ให้ท่านทราบอกีคร้ังหน่ึง  

ขอให้ทุกท่านแยกของใช้จ าเป็นเช่นเส้ือผ้า หนังสือเดินทาง (Passport) เอกสารต่างๆ รวมถึงยา

ประจ าตัวใส่กระเป๋าเดินทางใบเลก็ 

 
 

 

 

 

 

 วนัท่ีสิบสามของการเดินทาง 

14 ตุลาคม 2563 (พุธ) 
 

ล่องเรือรักเรือส าราญ (Cruising) 

 

พกัค้างคืนบนเรือส าราญ   คืนที ่11 

พกัค้างคืนบนเรือส าราญ   คืนที ่12 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

เรือเทยีบท่าตั้งแต่เวลา 05.00 น.  

  เชิญรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
  หลงัอาหาร เชิญท่านพกัผอ่น รอการประกาศจากเจา้หนา้ท่ีเรือใหล้งจากเรือ   
 08.30 น. เชิญท่านลงจากเรือ หลงัรับกระเป๋าสัมภาระแลว้ 
  ขอส่งทา้ยรายการดว้ยการน าท่านชมกรุงลอนดอน เลียบฝ่ังแม่น ้ าเทมส์ สู่ใจกลางเมือง ผา่นจตุรัสทรา

ฟัสกลา้ สถานท่ีตั้งอนุสาวรียท์่านนายพลเรือเนลสัน หอนาฬิกาบ๊ิกเบน รัฐสภาองักฤษ  มหาวิหารเวส
มิ้นสเตอร์ และสะพานทาวเวอร์บริดจ ์ 

  เชิญรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  หลงัจากรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่ศูนยก์ารคา้ใหญ่  Westfield ณ ยา่นแฮมเมอร์สมิธ แหล่ง

รวมสินคา้แบรนดเ์นมทั้งในและต่างประเทศใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากกนัอยา่งเต็มท่ี นอกจากน้ียงัมี
ร้านอาหารช่ือดงัหลากหลายบรรยากาศตามแต่จะเลือกสรร 

 17.00 น. พร้อมกนัท่ีจุดนดัหมายน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฮีทโธร์ 
  อาหารค ่าจดัให้ตามความเหมาะสม  
 21.35 น.      เหินฟ้าสู่กรุงเทพมหานครโดย สายการบินไทย แอร์เวย์ อินเตอร์เนช่ันแนล  
  เท่ียวบินท่ี TG917 (2135 – 1600+1 ใชเ้วลาบินประมาณ 11.25 ชัว่โมงใชเ้คร่ือง BOING 777-300                

อาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง            พร้อมเชิญท่านพกัผอ่นกบัรายการบนัเทิงตามสาย 
  และภาพยนตร์ลอยฟ้า 
 

 

 
 16.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ.   
 

    เวลาของประเทศองักฤษ ชา้กว่า ประเทศไทย    7 ชัว่โมง 
 

   เวลาของประเทศนอร์เวย ์ชา้กว่า ประเทศไทย    5 ชัว่โมง 

                   

หมายเหตุ : บริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่น โปรแกรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 วนัท่ีสิบส่ีของการเดินทาง 

15 ตุลาคม 2563 (พฤหสับดี) 
 

เซาแธมตั้น – ลอนดอน (ประเทศองักฤษ) 

 

 วนัท่ีสิบหา้ของการเดินทาง 

16 ตุลาคม 2563 (ศุกร์) 
 

กรุงเทพ ฯ 

 



รายการล่องเรือส าราญตามล่าหาแสงเหนือ (Northern Lights) Island Princess 

ระหว่างวนัที ่ 02 - 16 ต.ค 2563 
อตัราค่าบริการ   

    พกัห้องไม่มีหน้าต่าง (พกัคู่) (16 ท่านขึน้ไป)  ท่านละ              185,000.–  บาท  

 พกัห้องไม่มีหน้าต่าง (พกัเดี่ยว)      เพิม่ ท่านละ                65,000.–  บาท 

 พกัห้องแบบมีระเบียง (พกัคู่)      เพิม่ ท่านละ                35,000.–  บาท 

 พกัห้องมินิ สวีท (พกัคู่)       เพิม่ ท่านละ                65,000.–  บาท 

    ทีน่ั่งบนเคร่ืองบินแบบ Business       เพิม่ ท่านละ              สอบถาม.– บาท  
** หมายเหต ุ- ราคาตัว๋เคร่ืองบินและค่าบริการ อาจมีการปรับเปล่ียนได ้ ข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียน ราคาน ้ ามนัดิบท่ีมีผลต่อสายการบินและ
         เรือส าราญ 
  ค่าบริการรวม 
     ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัสายการบินไทย  เส้นทาง กรุงเทพ-ลอนดอน-กรุงเทพ (รวมภาษีน ้ามนัแลว้) 
   ค่าหอ้งพกับนเรือแบบห้องพกัภายใน (Inside) (พกั 2 ท่าน/ห้อง จ านวน 12  คืน) / ภาษีท่าเรือ 
 รวมอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในโปรแกรม 
     ค่าวซ่ีาเชงเกน้นอร์เวย ์และ วซ่ีาองักฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
     ค่าทิปคนขบัรถ  
     ค่าทวัร์บนฝ่ังท่ีระบุในรายการ 
     ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุ ระหวา่งเดินทาง ทุนประกนั 1,000,000 เจบ็ป่วย รักษาพยาบาล 1,500,000 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 
     ค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
     ค่าทิปบนเรือ   
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  

เง่ือนไขการช าระเงิน 
    ช าระมดัจ างวดแรก 50,000 บาท / ท่าน      ภายใน 7 วนัหลงัจากการยนืยนัหอ้งพกั 
    ช าระส่วนท่ีเหลือ                              90วนั ก่อนการเดินทาง 
เน่ืองจำกกำรเดินทำงคร้ังน้ีใช้เรือส ำรำญเป็นหลัก ดังน้ันจึงต้องปฎบิัติตำมกฎระเบียบของเรือ ตำมรำยละเอียดดังน้ี 
 
Cancellation:    Days prior to cruise    Penalty  
                                             Before - May 03, 2020   None 
   May 04, 2020 – 91 days  20,000. - Baht                                        
                                             90 – 65 days    Deposit (50,000. - Baht) 
                                             64 – 21 days    75 percent of total charges 
                                             Within 20 days    100 percent of total charges  


