
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

The Classic Roundtrip Voyage 
    ล่องเรือชมแสงเหนือ โดยเรือ MS Nordlys ของบริษทั Hurtigruten 
         *การนัตีการเห็นแสงเหนือ หากไม่เห็น รบัสิทธิพิเศษ 

      ในการกลบัมาชมแสงเหนือในปีถดัไป ฟรี! (เลือกไดร้ะหว่างทริป 7 วนั หรือ 8 วนั)       

 ล่องเรือชมแสงเหนือทีน่อร์เวย์ 
เดินทาง: อังคารที ่5 – พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 (16 วนั) 

ชยัทัวร ์
โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

                           

 ใบอนญุาตฯ เลขท่ี 11/461 
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01. อังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562                กรุงเทพฯ 
 

22.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ  เคาน์เตอร์สายการบินไทย  
เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยต้อนรับ 

02. พุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562                  กรุงเทพฯ – ออสโล – เบอร์เกน 
 

00.20 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 954 (12.30 ชม. / Dinner, Breakfast)  
06.50 น.  ถึง สนามบินกรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์ พกัเปลีย่นอิริยาบถและเปลีย่นเคร่ือง 
10.50 น.  ออกเดินทางตอ่โดยสายการบินนอร์เวย์เจียน เที่ยวบิน SK 257 (50 นาที / Snack) 
11.40 น.  ถึงสนามบิน เมืองเบอร์เกน (Bergen) เมืองทา่ศนูย์กลางการประมงริมฝ่ังทะเลเหนือของนอร์เวย์ มีความโดดเดน่ 
ด้านศิลปวฒันธรรมจนได้รับเกียรติให้เป็น 1 ใน 9 เมืองหลวงแหง่วฒันธรรมของยโุรปในรอบพนัปี (European Capital of Culture  
in the Millennium Year) สญัลกัษณ์ของเมืองที่องค์การยเูนสโกขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

เดินเลน่ชมทิวทศัน์ที่สวยงามของเมืองเบอร์เกน เพลดิเพลนิบริเวณทา่เรือเก่า (Bryggen) ตัง้แตย่คุการค้าเฮนซเีอติก 

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร 

ที่พกั   FIRST HOTEL BERGEN MARIN   หรือเทียบเทา่ 
 

03. พฤหัสบดทีี่ 7 พฤศจิกายน 2562                 เบอรเ์กน 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

อิสระให้ทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าทา่นสูท่า่เรือ 
15.00 น.  ตรวจเอกสารและสมัภาระส าหรับการเดินทางโดย MS Nordlys เรือส ารวจในเครือบริษัท Hurtigruten  
ถือเป็นเรือเก่าแก่ตัง้แต่ปีค.ศ. 1994 แต่ได้รับการบ ารุงรักษาและเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกเข้าไปในปีค.ศ. 2019 เพื่อรองรับ
นกัทอ่งเที่ยวและยคุสมยัที่เปลีย่นแปลง 

อาหารค ่าบนเรือ 

21.30 น. ออกเดินทางจากทา่เรือเบอร์เกน มุง่สูเ่มืองออเลซุนด์ (Alesund) 
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04.  ศุกรท์ี่ 8 พฤศจิกายน 2562   ออเลซุนด์ – โมล์ด – ทรอนด์ไฮม์ 
 

หมายเหตุ    โปรแกรมทอ่งเที่ยว (Excursion) ตามแตล่ะเมืองยงัไมไ่ด้รวมในอตัราคา่บริการ ทัง้นีท้า่นสามารถตรวจสอบรายการท่ี
สนใจได้บนเรือ และบางรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ 

อาหารเช้าบนเรือ 

เรือเทียบทา่ เมืองออเลซุนด์ เป็นเมืองส าคญัทางด้านการเดินเรือของประเทศนอร์เวย์ เนื่องจากเป็นศนูย์กลางทางการ 
ประมงที่มีความคกึคกัมากแหง่หนึง่ของประเทศ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองแหง่ศิลปะแบบอาร์ตนโูว (Art Nouveau) ตัง้อยูท่า่มกลาง 
ฟยอร์ดอนัสวยงาม เมืองนีถ้กูสร้างขึน้ใหมต่ัง้แตค่รัง้ปี ค.ศ.1904 หลงัจากเหตกุารณ์ไฟไหม้ และด้วยเงินบริจาคช่วยเหลอืจากทัว่ 
ยโุรป ท าให้สามารถสร้างเมืองขึน้มาใหมไ่ด้ 

อาหารกลางวนับนเรือ 

เทียบทา่ เมืองโมล์ด (Molde) ที่ได้ช่ือวา่เป็นเมืองแหง่กหุลาบ (City of Roses) เนื่องจากมีการปลกูดอกกุหลาบไว้ทัว่เมืองและจะ
บานสะพร่ังในช่วงเดือนมิ.ย. – ส.ค. ของทกุปี และยงัมี Molde Panorama ซึ่งเป็นวิวของยอดเขาจ านวน 222 ยอดที่ปกคลมุด้วย
หิมะและสามารถมองเห็นได้จากทกุที่ในเมือง 

อาหารค ่าบนเรือ 

  
 
 
 
 
 

05. เสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562           ทรอนด์ไฮม์ – รอร์วิค 

อาหารเช้าบนเรือ 

เรือเทียบทา่ เมืองทรอนด์ไฮม์ (Trondheim) อดีตเมืองหลวงเก่าของนอร์เวย์และเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสามรองจากออสโล,  
เบอร์เกน  สถานท่ีทอ่งเที่ยวที่นา่สนใจคือ มหาวิหารนิดารอส (Nidaros Cathedral) ที่มีความงดงามและยิ่งใหญ่ที่สดุของประเทศ
นอร์เวย์ และยงัเป็นสถานที่ประกอบพระบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีของกษัตริย์นอร์เวย์ทุกพระองค์ตัง้แต่ในอดีต
จนถึงปัจจบุนั 

อาหารกลางวนับนเรือ 

ออกเดินทางสู ่เมืองรอร์วิค (Rorvik)  

อาหารค ่าบนเรือ 
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06. อาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562          รอร์วิค – บอร์โด – สโวลแวร์ 

อาหารเช้าบนเรือ 

 เรือลอ่งลดัเลาะไปตามหมูเ่กาะน้อยใหญ่ผา่นเส้นทางอาร์กติกเซอร์เคิล ดินแดนที่อยูใ่นเขตขัว้โลกเหนือ 

อาหารกลางวนับนเรือ 

เรือเทียบท่า เมืองบอร์โด (Bodo) เป็นเมืองอยู่ทางตอนเหนือของอาร์กติกเซอร์เคิล มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตนอร์ดแลนด์ 
(Nordland) และเป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบั 2 ในภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์ 
ออกเดินทางสู ่เมืองสโวลแวร์ (Svolvaer) ศนูย์กลางเขตชุมชนวาแกน (Vagan) ตัง้อยู่บนโค้งอ่าวทางใต้สดุของเกาะเอาสโตไก 
(Austvagoya) ส่วนหนึ่งของหมู่เกาะโลโฟเทน (Lofoten Island) เส้นทางธรรมชาติที่ทอดตัวขนานไปกับเทือกเขา และ 
ฟยอร์ดอนัยาวเหยียด ให้ทา่นได้บนัทกึภาพวิวทิวทศัน์สดุอลงัการของนอร์เวย์ ในแบบที่ทา่นไมเ่คยเห็นมาก่อน 

อาหารค ่าบนเรือ 

เรือเทียบทา่เมืองสโวลแวร์ ซึง่เป็นจดุที่ทา่นจะเร่ิมมีโอกาสได้ชมแสงเหนือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึน้เฉพาะดินแดนที่อยู่
เหนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล หรือ ในเขตขัว้โลกเหนือ 

*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไมส่ามารถก าหนดหรือทราบลว่งหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็น
ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั ***  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

07. จันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562    ฮาร์สตัด - ทรอมโซ 

อาหารเช้าบนเรือ 

ออกเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ (Tromso) เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของนอร์เวย์ อีกทัง้ยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขต
อาร์กติกเซอร์เคิล 

อาหารกลางวนับนเรือ 

เทียบท่าเมืองทรอมโซ ส าหรับท่านที่รักการผจญภยัสามารถเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยกิจกรรมสนุขัลากเลื่อน (Dog Sled) โดย
เหลา่สนุขัฮสักีท้ี่แสนนา่รักแตท่รงพลงัและรักการวิ่งเป็นชีวิตจิตใจ วิ่งตะลยุผา่นชมทิวทศัน์ที่ปกคลมุไปด้วยหิมะอนัขาวโพลน 
(รายการนีเ้ป็นหนึง่ใน Excursionของเรือ ซึง่ไมไ่ด้รวมในอตัราคา่บริการ) 
จากนัน้ออกเดินทางจากทา่เรือทรอมโซ 

อาหารค ่าบนเรือ 
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08. อังคารที่ 12 พฤศจกิายน 2562                แฮมเมอรเ์ฟส – ฮอนนงิสวอก  

อาหารเช้าบนเรือ 

เรือเทียบทา่ เมืองแฮมเมอร์เฟส (Hammerfest) เมืองที่อยูต่อนเหนือสดุของนอร์เวย์ (The World Northernmost Town of 
Hammerfest) เป็นเมืองทา่ส าคญั ถกูทิง้ระเบดิในสงครามโลกครัง้ที่ 2  จนกระทัง่เกิดไฟไหม้สญูเสยีอยา่งหนกั แตไ่ด้รับการ
ซอ่มแซมให้มีสภาพดียิง่ขึน้กวา่เดิม แฮมเมอร์เฟสมีทา่เรือที่ปลอดน า้แขง็ตลอดทัง้ปี ทัง้ที่เป็นเมืองที่อยูใ่นเขตขัว้โลกเหนือ และท า
ประมงเป็นอาชีพหลกั ประทบัใจกบัทศันียภาพอนังดงามของตวัเมืองที่ล้อมรอบด้วยภเูขาและทะเล 
เดินทางถึง เมืองฮอนนิงสวอก (Honningsvag) เมืองเลก็ๆ นา่รัก บ้านเรือนทาสสีนัสดใสเรียงรายอยู่ริมน า้และตามที่ราบเชิงเขา 
และเป็นเมืองที่อยูท่างเหนือสดุของโลก  

อาหารกลางวนับนเรือ 

ออกเดินทางจากทา่เรือฮอนนิงสวอก 

อาหารค ่าบนเรือ 

 
 
 
 
 
 
 
  

09. พุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562    คีร์คิเนส – เบอร์ลาวอก 

อาหารเช้าบนเรือ 

เรือเทียบทา่ เมืองคีร์คิเนส (Kirkenes) ตัง้อยูบ่นคาบสมทุรสดุฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือของนอร์เวย์ เมืองแห่งนีจ้ะคึกคกัเป็นพิเศษ
ในช่วงฤดหูนาว เนื่องจากอากาศจะเย็นจนถึงจดุเยือกแข็ง โดยทา่นสามารถท ากิจกรรมตา่งๆ ได้ เช่น 
การขี่รถสโนว์โมบิล (Snowmobile Safari) อยา่งสนกุสนาน และปลอดภยัจากเจ้าหน้าที่ผู้ช านาญเส้นทาง นอกจากนีย้งัมีบริการ
อปุกรณ์ป้องกนัความหนาว เช่น ชุดกนัหนาว ถงุมือ และหมวกนิรภยั  ให้ทา่นได้ทอ่งไปบนหิมะ หรือ ทุง่น า้แข็งอนักว้างใหญ่ 
หรือ จะเป็น กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน เป็นต้น (รายการนีเ้ป็นหนึง่ใน Excursionของเรือ ซึง่ไมไ่ด้รวมในอตัราคา่บริการ) 
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อาหารกลางวนับนเรือ 

ออกเดินทางจากท่าเรือคีร์คิเนส ล่องย้อนเส้นทางเดิมกลบัสู่เมืองเบอร์ลาวอก (Berlavag) ที่มีช่ือเสียงในเร่ืองของคณะนกัร้อง
ประสานเสยีง 

อาหารค ่าบนเรือ 

 
 
 

 
 
 
 
 

10. พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562           แฮมเมอรเ์ฟส – ทรอมโซ 

อาหารเช้าบนเรือ 

เทียบทา่เมืองแฮมเมอร์เฟส 

อาหารกลางวนับนเรือ 

ออกเดินทางจากทา่เรือแฮมเมอร์เฟส สูเ่มืองทรอมโซ (Tromso) ระหวา่งทางแวะจอดที่ทา่เรืออ็อกส์ฟยอร์ด (Oksfjord) 
หมูบ้่านเลก็ๆ ที่ในอดีตเคยเป็นแหลง่สง่ออกสนิค้าทางประมงและที่ตัง้โรงงานผลติน า้มนัปลา แตไ่ด้เลกิไปตัง้แตปี่ค.ศ. 1980 
นอกจากนีท้า่นยงัสามารถมองเห็น Oksfjordjokulen ซึง่เป็นธารน า้แข็งที่ใหญ่เป็นอนัดบัเก้าของนอร์เวย์ได้จากหมูบ้่านนีไ้ด้ด้วย 

อาหารค ่าบนเรือ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

11. ศุกรท์ี่ 15 พฤศจิกายน 2562             ฮาร์สตดั – ทรอมโซ – สโวลแวร์  
 

อาหารเช้าบนเรือ 

เรือเทียบทา่เมืองฮาร์สตดั ซึง่สามารถท ากิจกรรม A taste of Vesteralen โดยเที่ยวชมตวัเมืองฮาร์สตดัด้วยรถบสัและไปชม โบสถ์
ทรอนเดเนส (Trondenes Church) หนึ่งในมรดกทางวฒันธรรมช่วงยคุกลาง (Middle Ages) ของนอร์เวย์ และข้ามไปยงัพืน้ที่
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เกาะฮินโนยา (Hinnoya Island) ที่สามารถชมวิวฟยอร์ดและรายล้อมด้วยภเูขามากมาย จากนัน้รถจะน าท่านไปสง่ยงัท่าเรือซอร์ท
แลนด์ที่เรือไปเทียบทา่ (รายการนีเ้ป็นหนึง่ใน Excursionของเรือ ซึง่ไมไ่ด้รวมในอตัราคา่บริการ) 

อาหารกลางวนับนเรือ 

เรือจอดเทียบทา่ เมืองสตอกมาร์กเนส (Stokmarknes) เป็นเมืองที่ก่อตัง้บริษัท Hurtigruten ขึน้มากวา่ 125 ปี 
จากนัน้เรือจะลอ่งเข้าสู ่โทรลฟยอร์ด (Trollfjord) ให้ท่านได้ชมความงามของธรรมชาติและสมัผสัโตรกผาสงูชนัของฟยอร์ดแบบ
ใกล้ชิด โดยโตรกของฟยอร์ดแหง่นีม้ีความยาว 2 กม. โดยจะเร่ิมบีบตวัแคบเข้ากลายเป็นหน้าผาสงูชนัตัง้แต ่600 – 1,100 เมตร 
เรือจอดเทียบท่าเมืองสโวลแวร์ โดยท่านสามารถขี่ม้าชมธรรมชาติพร้อมพระอาทิตย์ตกดินและถ้าช่วงกลางคืนที่ฟ้าโปร่ง ยงัมี
โอกาสเห็นแสงเหนือได้ด้วย หรือ ทา่นสามารถเที่ยวชมเมืองและย้อนรอยประวตัิศาสตร์ในบริเวณหมูบ้่านชาวประมง 
(รายการนีเ้ป็นหนึง่ใน Excursionของเรือ ซึง่ไมไ่ด้รวมในอตัราคา่บริการ) 

อาหารค ่าบนเรือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. เสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562   ออร์เนส – บรอนนอยซนุด ์
  

อาหารเช้าบนเรือ 

เรือล่องไปตามเส้นทางอาร์กติกเซอร์เคิล ให้ท่านได้ทดลองชิมน า้มนัตบัปลาคอดที่จัดเตรียมโดยเจ้าหน้าที่บนเรือ พร้อมชมวิว
ทิวทศัน์ของเกาะแก่งน้อยใหญ่รายล้อมด้วยเทือกเขาสงู หนึ่งในนัน้คือ ภเูขาทอร์กทัเทน (Torghatten) เป็นภูเขาหินแกรนิตที่สงู 
258 เมตร จากระดบัน า้ทะเล มีจดุเดน่คือ อโุมงค์ธรรมชาติบริเวณกลางเขาที่ยาวถึง 160 เมตร กว้าง 20 เมตร  
(รายการนีเ้ป็นหนึง่ใน Excursionของเรือ ซึง่ไมไ่ด้รวมในอตัราคา่บริการ) 

อาหารกลางวนับนเรือ 

เรือเทียบท่า เมืองบรอนนอยซุนด์ (Bronnoysund) เมืองท่าขนาดเล็กที่มีประชากรราวๆ 5,000 คน ท่านสมารถลงไปเดินชม
ความนา่รักของเมืองชายทะเลและชมโบสถ์หินสไตล์นีโอโกธิคที่ตัง้อยูก่ลางเมือง  

อาหารค ่าบนเรือ 
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13. อาทิตย์ที่ 17 พฤศจกิายน 2562             ทรอนด์ไฮม์ – ออเลซนุด ์

อาหารเช้าบนเรือ 

เรือเทียบท่า เมืองทรอนด์ไฮม์ ซึ่งยงัคงมีบ้านเรือนยคุกลางหลงเหลืออยู่ ชมมหาวิหารนิดาลอส โบสถ์สถาปัตยกรรมแบบโกธิค 
สร้างขึน้ในช่วงปีค.ศ. 1070 – 1300 จากนัน้ออกเดินทางจากเมืองทรอนด์ไฮม์ ผ่านชมทรอนด์ไฮม์ฟยอร์ด (Trondheimsfjord) ที่มี
ความยาว 170 กม. (รายการนีเ้ป็นหนึง่ใน Excursionของเรือ ซึง่ไมไ่ด้รวมในอตัราคา่บริการ) 

อาหารกลางวนับนเรือ 

ลดัเลาะไปตามแนวชายฝ่ัง จนมาถึง เมืองคริสเตียนซุนด์ (Kristiansund) ที่โด่งดงัในด้านประมง, ต่อเรือ และน า้มนั นอกจากนี ้
ยงัได้ช่ือวา่เป็นเมืองหลวงของปลาคอดตากแห้ง (Dried Cod Capital) อีกด้วย  ทา่นสามารถชม Atlantic Road ถนนท่ีมีความยาว
กว่า 8 กม. เช่ือมต่อระหว่างแผ่นดินใหญ่และเกาะต่างๆ ในนอร์เวย์ มีสะพาน Storseisundet เป็นสะพานโค้งยาว 260 เมตร ที่มี
ความสวยงามและได้ฉายาวา่ The road to nowhere (รายการนีเ้ป็นหนึง่ใน Excursionของเรือ ซึง่ไมไ่ด้รวมในอตัราคา่บริการ) 
เรือจะออกเดินทางตอ่ ผา่นเมืองโมลด์และออเลซุนด์ 

อาหารค ่าบนเรือ 

 
 
 
 
 
 
 

14. จันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562      ออเลซนุด์ – เบอรเ์กน – ออสโล 

อาหารเช้าบนเรือ 

 เรือลอ่งผ่านเมืองท่าต่างๆ และผ่านชมความสวยงามของ ซองจ์ฟยอร์ด (Sognefjord The Longest And Deepest Fjord In The 
World) ช่วงที่ได้รับการยกยอ่งวา่สวยสดุ เรียกว่า Narrow Fjord ระหว่างทางเพลิดเพลินกบัภผูาสงูชนัที่เขียวขจีธารน า้ตกนบัร้อย
สาย  น า้ทะเลสคีรามและฝงูนกนางนวลท่ีบินไปมา 

อาหารกลางวนับนเรือ 

 14.30 น. เรือเทียบทา่เมืองเบอร์เกน จากนัน้น าทา่นสูส่นามบิน 
 19.05 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน SK 286 (50 นาที / Snack) 
 19.55 น. ถึงสนามบินกรุงออสโล 

 ที่พกั   RADISSON BLU AIRPORT HOTEL OSLO GARDERMOEN   หรือเทียบเทา่ 
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 15. อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562   ออสโล – กรุงเทพฯ   

อาหารเช้าที่โรงแรม 

อิสระให้ทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั ก่อนน าทา่นสูส่นามบิน 
13.30 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 955 (10.50 ชม. / Dinner, Breakfast) 
 

16. พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562    กรุงเทพฯ  
 

06.20 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ  โดยสวสัดิภาพ   
 -  กลบับ้านด้วยความสนกุสนาน และประทบัใจยิ่ง 
หมายเหตุ   ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 
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MS Nordlys 
Year built    1994 
Year of refurbishment  2019 
Shipyard    Volkswerft (D) 
Passenger capacity   590 
Beds    471 
Car capacity   24 
Gross tonnage   11,204 
Length    121.8 m 
Beam    19.2 m 
Speed    18 knots 
Both the name and the interior design of this modern expedition ship are inspired by the spectacular Northern Lights 
(Aurora Borealis). 
Special features:  

- Expedition Team 

- Three restaurants 

- Multe bakery and ice cream bar 

- Explorer bar lounge 

- Panorama lounge 

- Wi-Fi  

- Sauna 

- Fitness room 

- Lift 

- Conference room 

- Car deck 

- Hot tub 

Parking spaces on board (Please note the following dimensions for vehicles) 

- Max Length: 650 cm / 21.3 ft 

- Max Width: 245 cm / 8 ft 

- Max Height: 220 cm / 7.2 ft 

- Max Weight: 5,000 kg / 11,023 lbs 
    Campervans, minivans and trailers cannot be accepted. 
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Polar Outside 
Our Polar outside cabins are situated mostly on the middle or lower decks and all have bathrooms with shower/WC. 
Most of the cabins have separated single beds, one of which converts into a sofa, or upper and lower berths. A few 
of the cabins have double beds. All the cabins have individual specifications. 
 

Middle deck for up to 2 travellers (Cabin Category: N2) 

 These standard outside cabins for up to two people on 

the middle decks have separate beds and bathrooms 

with shower and WC. 

 8 - 12 m2 / Window / Bathroom 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Middle deck for 2 travellers (Cabin Category: O2) 

 These comfortable cabins for up to two people on the 

middle/upper decks have bathrooms with shower and 

WC. 

 8 - 12 m2 / Window / Bathroom 
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Arctic Superior 
Relaxation and comfort are the hallmarks of our Arctic superior cabins. Situated on both the upper and middle decks, 
these suites have double beds, a TV, bathrooms with shower and WC, and tea and coffee-making facilities. All cabins 
have individual specifications. 
 

Upper deck for 2 travellers (Cabin Category: P2D) 

 Arctic superior cabin on upper decks for 2 people, with 

double bed, full view and TV. 

 8 - 13 m2 / Window / Bathroom / TV / Double bed 
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อัตราคา่บรกิาร  ตั๋วเคร่ืองบนิ (TG) ค่าทวัร์ รวมทัง้สิน้ 

ทา่นละ  ชัน้ทศันาจร 40,000.- บาท 168,000.- บาท 208,000.- บาท  

ทา่นละ  ชัน้ธุรกิจ 131,000.- บาท  168,000.- บาท 299,000.- บาท  

พกัเดี่ยว เพิม่ทา่นละ - 61,000.- บาท - 
 

***หมายเหต ุ  - ราคาตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรและชัน้ธุรกิจเป็นราคาเร่ิมต้น   ราคาอาจเปลีย่นแปลง ณ วนัท่ีจอง  
 - คา่ทวัร์ค านวณจากห้อง Polar Outside Category: N2   
   กรณีต้องการอพัเกรดเป็นห้อง Arctic Superior Category: P2D เพิ่มทา่นละ 9,000.-บาท 
 - คา่พกัเดีย่วค านวณจากห้อง Polar Outside Category: O2 
 - อตัรานีต้้องมีผู้ เดินทางไมต่ า่กวา่ 10 ทา่น  
 

อัตรานี้รวม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรโดย สายการบินไทย  และสายการบินในประเทศ 
2. ห้องพกับนเรือและโรงแรมบนบก (พกัห้องละ 2 ทา่น) ตามรายการ 
3. อาหารจดัเลีย้ง ตามรายการ 
4. รถรับสง่จากทา่เรือ – โรงแรม – สนามบิน ตามรายการ  
5. คา่ภาษีสนามบิน คา่ธรรมเนยีมวซีา่ และคา่ขนสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้ (น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม) 
6. ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (อายเุกิน 70 ปี ความคุ้มครองลดลงคร่ึงหนึง่) 
7. มคัคเุทศก์ชยัทวัร์ดแูลทา่นตลอดการเดินทาง  
8. คา่ทิปพนกังานขบัรถและมคัคเุทศก์  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่หนงัสอืเดินทาง 
2. คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่งๆ อาทิ อาหาร เคร่ืองดื่มพิเศษ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 
3. โปรแกรมทอ่งเที่ยว (Excursion) ตามแตล่ะเมืองยงัไมไ่ด้รวมในอตัราคา่บริการ ทัง้นีท้า่นสามารถตรวจสอบรายการ

ที่สนใจได้บนเรือ และบางรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ 
4. คา่ทิปพนกังานบนเรือ 

 

การส ารองการเดนิทาง 

1. ช าระคา่บริการงวดแรกหลงัส ารองการเดินทางทา่นละ 50,000 บาท (เป็นคา่มดัจ าเรือ ซึง่ไมส่ามารถคืนได้) 
และคา่ตัว๋เคร่ืองบินเต็มใบ พร้อมยื่นหลกัฐานประกอบการยื่นขอวซีา่  

2. ช าระคา่บริการสว่นท่ีเหลอืภายในวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 
3. กรณีที่ไมส่ามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 
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การช าระผา่นธนาคาร 

บญัชีออมทรัพย์   บจ.ชยัทวัร์ 1984  
 -   ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสาธุประดิษฐ์    เลขที่ 171-4-29914-4 
 -   ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาถนนจนัทน์ เลขที่ 031-401413-1 
 -   ธนาคารกรุงไทย    สาขาถนนจนัทน์  เลขที่ 036-0-18827-3 
 

เอกสารการยืน่วซีา่นอรเ์วย ์

1. หนงัสอืเดินทาง (Passport) ที่มีอายกุารใช้งานเหลอืไมต่ า่กวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
ถ่ายส าเนาหนงัสอืเดินทางทกุหน้าที่มีประวตัิการเดินทางของประเทศในกลุม่เชงเก้น 
องักฤษ / ออสเตรเลยี / อเมริกา  

2. รูปถ่ายส ี(ฉากหลงัขาว) ขนาด 3.5 x 4.5 ซม.จ านวน 2 รูป 
3. หลกัฐานการท างาน (อยา่งหนึง่อยา่งใด)  

-   กรณีเจ้าของกิจการ   ใบทะเบียนการค้า หรือ  หนงัสอืรับรอง (ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั) 
 ต้องคดัส าเนา ให้มีอาย ุ3 เดือนนบัจากวนัท่ีออกจนถึงวนัท่ียื่น  

-   กรณีลกูจ้าง  จดหมายรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั)  
    ระบอุาชีพ, เงินเดือน และระยะเวลาท างาน 
    ต้องมีอาย ุ1 เดือนนบัจากวนัท่ีออกจนถงึวนัท่ียื่น 
 -   กรณีนกัเรียน-นกัศกึษา จดหมายรับรองจากสถานศกึษา (ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั) 
    ต้องมีอาย ุ1 เดือนนบัจากวนัท่ีออกจนถงึวนัท่ียื่น 

4. สมดุบญัชีธนาคารตวัจริง พร้อมส าเนาย้อนหลงัอยา่งน้อย 6 เดือน (ปรับสมดุลา่สดุไมเ่กิน 1 อาทติย์ นบัจากวนัยื่น)  
และ Bank Statement (เอกสารต้องออกโดยธนาคารไมเ่กิน 15 วนั นบัจากวนัยื่น)  

5. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั) 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส (ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั) ใช้ในกรณีคูส่มรสเป็นสปอนเซอร์ 

และSponsor Letter (จดหมายทีม่ีลายเซ็นสปอนเซอร์ตวัจริงเทา่นัน้) 
 
 

ตดิตอ่  :  ซัง  /  ไปร์ท   โทร. 0 2212 8431  ตอ่  123, 124 

Line ID: @chaitour     E-mail : outbound@chaitour.co.th    โทรสาร. 0 2211 0119 
 

จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

 
 
 

www.chaitour.co.th 

mailto:outbound@chaitour.co.th

