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แกรนด์ สวาลบาร์ด 11 วัน 8 คืน 
 

                                  โดยสายการบินไทย 
เยือนผืนแผ่นดินใกล้ขัว้โลกเหนือ ประตูสู ่North Pole หมู่เกาะหมีขาว 

 

 
ออสโล - ลองเยียร์เบียน - ฟูเกิลฮูเก้น - ไน ลอนดอน - ลิเลียนฮุก - สเมียร์เรนเบิร์ก - ฟูเจียร์ซองเจน 

Ice pack@80 degree - อันโดเยน - โมนาโค กลาเซียร์ - ไน ออลิซุนด์ - กองซ์ฟอร์เด้น - บลอมสแตนท์ฮอล
โบวา - เบลล์ซุนด ์- วาซอลล์บุคต้า - คาลิปโซเบียนน์ - ลองเยียร์เบียน 

 

 (ที่นั่งจ ากัดมาก มีแค่ 10 ห้องต่อกรุ๊ป เปิดเพียง 2 กรุ๊ปเท่านั้น ห้องพักหน้าต่าง) 
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ก าหนดการเดินทาง วันที่   7-17 มิ.ย. 2562        ราคา 209,900.- 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 สนามบินออสโล ประเทศนอร์เวย์ - เข้าชมพระราชวังหลวงแห่งออสโล (Royal Palace) - สนามบินออสโล - บิน
ภายในสู่ สนามบินลองเยียร์เบียน - เข้าทีพ่ัก 

วันที3่ เที่ยวชมเมืองลองเยียร์เบียน - ถ่ายรูปกับป้ายสวาลบาร์ด - ถ่ายรูปกับเหมืองถ่านหิน - เข้าชมพิพิธภัณฑ์สวาลบาร์ด - 
เชคอินลงเรือ Ocean Atlantic Expedition - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่4-9 ระหว่างวันที่ 10-16 มิ.ย. 61 ล่องเรือ Ocean Atlantic Expedition เที่ยว ฟูเกิลฮูเก้น - ชมสัตว์ขั้วโลกที่ ไน 
ลอนดอน, ลิเลียนฮุก - สเมียร์เรนเบิร์ก และเกาะฟูเจียร์ซองเจน - เก็บภาพก้อนน้ าแข็ง Ice pack@80 degree - เกาะ
อันโดเยน - โมนาโค กลาเซียร์ - ไน ออลิซุนด์,  กองซ์ฟอร์เด้น,  บลอมสแตนท์ฮอลโบวา -  เบลล์ซุนด์, วาซอลล์บุคต้า 
- คาลิปโซเบียนน์ 

วันที1่0 อ าลาเรือ Ocean Atlantic - จอดเทียบท่าลองเยียร์เบียน - สนามบินลองเยียร์เบียน - บินภายในสู่ สนามบินออสโล - 
เดินทางกลับ 

วันที1่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 
 
 
 

วันแรก  กรุงเทพ - ออสโล 
22.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอินแถว D ประตูทางเข้าที่ 3-4 อาคารผู้โดยสารขาออก สาย

การบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
วันที่สอง  ออสโล - ลองเยียร์บียน  
00.55 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) สู่สนามบินออสโล (OSL) ประเทศนอร์เวย์โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ 

TG954 สายการบินบริการอาหารค่ําและอาหารเช้า บนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 11.30 ชม.) 
07.25 น. เดินทางถึง สนามบินออสโล ประเทศนอร์เวย์ 

นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
นําท่าน เข้าชมพระราชวังหลวงแห่งออสโล (Royal Palace) พระราชวังแบบนีโอคลาสสิก สร้างข้ึนในปี 1848 และ
เปิดให้บริการนําเที่ยวชมพระราชวังแก่สาธารณชนในช่วงฤดูร้อน บริเวณจัตุรัสด้านหน้าของพระราชวังมีอนุสาวรีย์
ของกษัตริย์คาร์ล โจฮาน ซึ่งเป็นกษัตริย์ของสวีเดนและนอร์เวย์ในปี 1818 ถึง 1844 ยืนเด่นเป็นสัญลักษณ์ นํา
ท่านเข้าชมความงามของห้องต่างๆภายในพระราชวังแห่งนี้ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย 
13.00 น. นําท่านเดินทางสู่ สนามบินออสโล (OSL) เพ่ือเชคอิน 
(หมายเหตุ.... เที่ยวบินภายใน ตารางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในปี 2019 โดยจะทําการแจ้งและยืนยันเที่ยวบินอีกครั้ง) 
15.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินลองเยียร์เบียน โดยสายการบิน….. (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง) 
19.30 น. เดินทางถึงสนามบินลองเยียร์เบียน 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก Radisson Blu Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สาม ลองเยียร์เบียน  - เชคอินลงเรือ Ocean Atlantic 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  นําท่าน เที่ยวชมเมืองลองเยียร์เบียน (Longyearbyen) ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางของสวาลบาร์ด

ซึ่งเป็นเกาะที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยที่สุดในขั้วโลกเหนือ เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรอาร์กติก 
ตั้งอยู่ทางเหนือของยุโรปภาคพ้ืนทวีป ระหว่างนอร์เวย์และข้ัวโลกเหนือ 

  นําท่านแวะถ่ายรูปกับป้ายสวาลบาร์ด ซึ่งเป็นจุดเชคอินที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสวาลบาร์ดต้องมาถ่ายรูป จากนั้น
นําท่านแวะถ่ายรูปกับเหมืองถ่านหิน (Coal Mine) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของสวาลบาร์ดและได้ถ่านหินที่นี่ยังได้
ชื่อว่าเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งของโลก  

  ได้เวลานําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สวาลบาร์ด (Svalbard Museum) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมประวัติและ
สิ่งมีชีวิตที่พบเห็นในบริเวณขั้วโลก ไม่ว่าจะเป็น หมีขาวขั้วโลก, ปลาวาฬ, วอรัส ตลอดจนประวัติและวิ ถีการ
ดํารงชีวิตของชาวพ้ืนเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย  นําท่านเชคอินลงเรือ Ocean Atlantic Expedition อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถและพักผ่อนตามอัธยาศัย 

(แนะนําให้ท่านออกกําลังกายในห้องยิม ที่มีบริการลูกค้าทุกท่าน เนื่องจากในวันรุ่งขึ้นจะเริ่มท่องเที่ยวในประเทศ
กรีนแลนด์ จึงแนะนําให้ท่านเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนสัมผัสสวาลบาร์ด ประตูสู่ขั้วโลกเหนือ)  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
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หมายเหตุ การท่องเที่ยวโดยเรือ Ocean Atlantic ซึ่งเป็นเรือแบบ Expedition Cruise จะมีการน าท่านลงเรือเล็กหรือ 
Zodiac ในเกือบทุกๆวัน (ขึ้นกับสภาพอากาศเอ้ืออ านวยเช่นกัน ดังนั้น โปรแกรมการท่องเที่ยว อาจมีการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ) 

โปรแกรมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 10-16 มิ.ย. 2019 
 

 
 

 (ทางเรือมีบริการอาหารเช้า, กลางวัน, เย็น, Tea Break ตลอดเวลา อาหาร Exclusive ไม่มีซ้ า) 
 
ฟูเกิลฮูเก้น (Fuglehuken) เกาะเล็กๆทางตอนเหนือของสวาลบาร์ด เป็นจุดสิ้นสุดของแหลมปรินศ์ คาร์ลส ซึ่งเกาะนี้มี
    จุดเด่นคือมีภูเขา Fuglehukfjellet  ซึ่งมีความสูงประมาณ 583 เมตร นอกจากนี้ยังเคยเป็น
    ที่ตั้งของศูนย์วิทยุ ในปี 1946 หากอากาศดีท่านอาจได้พบเห็น กวางเรนเดียร์, แมวน้ํา หรือ 
    หมีขาวในบริเวณนี้เช่นกัน 

 
 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fuglehukfjellet&action=edit&redlink=1
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ไน ลอนดอน (Ny London), ลิเลียนฮุก (Lilienhook)  
    เป็นบริเวณพ้ืนที่เหมืองเก่าทางตอนเหนือของสวาลบาร์ด ในเขตคองสฟยอร์ด (Kongsfjord)
    ซึ่งบริเวณแถบนี้ยังคงมีสิ่งก่อสร้างในการทําเหมืองในสมัยก่อนให้ได้เห็น และยังเป็นอีก 
   หนึ่งบริเวณท่ีสามารถพบเห็นสัตว์ขั้วโลกอย่างหมีขาว สุนัขจิ้งจอก หรือกวางเรนเดียร์ 
 
สเมียร์เรนเบิร์ก (Smeerenburg) และ เกาะฟูเจียร์ซองเจน (Fuglensongen island) 
 เกาะเล็กๆทางตอนเหนือของเกาะสวาลบาร์ด ในอดีตเป็นสถานีล่าปลาวาฬในสมัยก่อนและ

นักล่าปลาวาฬชาวดัชช์ เป็นชาติแรกท่ีค้นพบเกาะแห่งนี้ในปี 1619 และเกาะแห่งนี้ยังเป็น
ศูนย์กลางในการล่าปลาวาฬในอดีตอีกด้วย ซึ่งบนเกาะจะเห็นสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ในการ
ล่าปลาวาฬที่ยังคงหลงเหลืออยู่ นอกจากนี้บริเวณเกาะนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขั้วโลก 
อย่าง วอรัส และหมีข้ัวโลก อีกด้วย 

 
Ice pack@80 degree   องศาที่ 80 ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีก้อนน้ําแข็ง (Ice pack) ปกคลุม ท่านอาจมีโอกาสได้พบเห็น

สัตว์ขั้วโลกอย่างหมีขาวขั้วโลก (Polar Bear) ที่มักอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ พร้อมชื่นชม
ทัศนียภาพของก้อนน้ําแข็งและ แผ่นน้ําแข็งบริเวณองศาท่ี 80 

 

 
 
เกาะอันโดเยน (Andoyane Island)  เกาะอันโดเยน เป็นเกาะที่เรียกได้ว่าเป็นถิ่นที่อยู่ของหมีขั้วโลกที่อาศัยอยู่ในเขต 
    สวาลบาร์ด นอกจากนี้ยังเป็นเกาะที่เป็นถิ่นที่อยู่ของฝูงวอรัสอีกด้วย 
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โมนาโค กลาเซียร์ (Monoco Glacier) เป็นกลาเซียร์ทางตอนเหนือของหมู่เกาะสวาลบาร์ด ซึ่งเป็นกลาเซียร์หรือธารน้ําแข็ง 
 ทีท่อดตัวในไลเดลฟยอร์ด (Liefdefjorden) เป็นอีกแผงกลาเซียร์ใหญ่อีกแห่งของหมู่เกาะ 
 สวาบาร์ดที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือมาก 

 
 
ไน ออลิซุนด์ (Ny Alesund),  กองซ์ฟอร์เด้น (Kongsfjorden),  บลอมสแตนท์ฮอลโบวา (Blomstrandhalvoya) 

ไนออลิซุนด์ เป็นเมืองที่ตั้งเป็นสถานีวิจัยในสวาลบาร์ด ตั้งอยู่บนแหลมบลอคเกอร์ ในบริเวณ 
กองซ์ฟยอร์ด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจําสถานีวิจัยประมาณ 30-35คน นอกจากนี้ยังเป็นจุด 
สําหรับนักเดินทางที่ต้องการไปพิชิตขั้วโลกเหนืออีกด้วย 

 
 เบลล์ซุนด์ (Bellsund), วาซอลล์บุคต้า (Varsolbukta) 
     เกาะที่มีความยาวประมาณ 20 ก.ม. ทางตะวันตกของเกาะสวาลบาร์ด ซึ่งเป็นเกาะ 

   ที่แยกตัวออกมาจากยานไมเยน ฟยอร์ด มีภูมิประเทศแบบทุนดรา จึงทําให้บริเวณ 
   นี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของกวางเรนเดียร์, สุนัขจิ้งจอก, แมวน้ํา, นกนานาชนิด  

 
 
คาลิปโซเบียนน์ (Calypsobyen) บริเวณนี้เดิมเป็นเหมืองซึ่งตั้งอยู่บนแผ่นดินแบบทุนดรา อยู่ทางตะวันตกเฉียง  

   เหนือของเบลล์ซุนด์ เป็นเมืองที่ตั้งข้ึนในปี 1918-19 และเป็นพ้ืนที่ในการปกครอง 
   ของบริษัท Northern Exploration Company (NEC) แต่ปัจจุบันเป็นพื้นที่อนุรักษ์  
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     ของอุทยานแห่งชาติ South Spitsbergen National Park  
 
วันที่สิบ  ลองเยียร์เบียน - ออสโล  
เช้าตรู่ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
  เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือลองเยียร์เบียน นําท่านรับกระเป๋าสัมภาระ  
  นําท่านเดินทางสู่สนามบินลองเยียร์เบียน เพ่ือเชคอิน 
07.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินลองเยียร์เบียน  สู่สนามบินออสโล โดยเที่ยวบิน….(ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง) 
10.35 น. เดินทางถึงสนามบินออสโล และเชคอินการบินไทย 
14.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินออสโล สู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน TG955 (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง) 
วันที่สิบเอ็ด  กรุงเทพมหานคร 
06.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 
 

ห้องพักเรือ Ocean Atlantic Expedition Cruise 

 
 
ห้องพัก แบบ C (ห้องพักหน้าต่าง, ขนาดห้อง 12-13 ตร.ม., ชั้น 4, 5) 

 
 

ค าแนะน า  สําหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเป็นต้องซ้ือตั๋วเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ 

หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ

เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านใน

ภายหลัง 

              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
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สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
 

 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า 7-17 มิ.ย. 62 

ราคาผู้ใหญ่ หรือ เด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)   209,900 

พักเดี่ยวเพ่ิมท่านละ 95,000 

ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน BKK-OSL-BKK (TG) หักค่าตั๋วคืน 25,000 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 
BKK-OSL-BKK (เฉพาะ Thai Airways เท่านั้น) 

85,000 - 100,000 

ค่าวีซ่า (หากมีวีซ่า Multiple Schengen visa) หักค่าใช้จ่ายคืนให้ 3,500 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่ 
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 9 มกราคม 2018) ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพ่ือทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 
 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไม่เกิน 7 กก.  
โปรแกรมท่องเที่ยวกรีนแลนด์ (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TG/ GL (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ 
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ   
 ค่าท่ีพักตลอดการเดินทาง  
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ 
 ค่าวีซ่าเชงเก้น 
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางและทิปต่างๆ 
อัตรานี้ไม่รวมถึง 
 ค่า Gratuities fee คิดวันละ 13.5 USD x 8 วัน = 108 USD ต้องช าระให้ทางเรือ ณ วันกลับ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด 
หลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว 
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การชําระเงิน 
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 100,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ หรือ หลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปออก
เดินทางแน่นอน พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่ม
ใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 95 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 105 
วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเม่ือสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา 
หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
กรณียกเลิก 
* ยกเลิก 150 วันทําการก่อนเดินทาง ไม่มีค่าใช้จ่าย (ตามกฎของเรือ)  
* ภายใน 90 - 149 วันทําการก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริง (ได้รับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์) 
* ภายใน 60 - 89 วันทําการ ก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริง (ได้รับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์) 
หมายเหตุ : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคํานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด 

 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทําการตกลง หรือ แจ้งก่อนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระ
มาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  

 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
เลือดหมู 

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ 

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และใน
กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น) 
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 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่า
ทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้น
ยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เก่ียวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 

 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
โรงแรมและห้อง 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน อาจจะทําให้
ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ํา เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกัน
ในถงุใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําข้ึนเครื่องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชั้น

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งข้ึนกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ําหนักเพ่ิมเป็นสิทธิ์ของสาย
การบิน หากน้ําหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง  
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ํากว่ามาตราฐานได้ 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ําหนักส่วนที่
เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป อาจไม่เหมาะกับการถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) 
 
 

ผู้เดินทางท่ีประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง 
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จะต้องช าระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านั้น) 
 

 
 
 

เพื่อการเดินทางอย่างอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก.. 
ด้วยประกันการเดินเสริม ที่เพิ่มความคุ้มครองได้มากข้ึน... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  
* อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 
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** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย สําหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะวเลา 7 วันแรก จากการเดินทาง
กลับประเทศไทย / 
2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* สําหรบัผู้เอาประกันภัย ทีม่ีอายุ 75 ปีขึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยทีร่ะบไุว้ในตาราง 
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สนใจ “ประกันภัยการเดินทางทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลการจองทัวร์ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ไม่น้อย
กว่า 1 สัปดาห์  และกรุณาช าระค่าประกันภัยการเดินทาง ยอดเต็มจ านวน  

หลังจากส่งรายช่ือผู้เอาประกันภัยแล้ว 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศนอร์เวย์  (ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 15 วันทําการ) 
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพื่อขอยื่น 

วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย 

กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปให้ครบตามที่สถานฑูตฯร้องขอ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่า 
หากติดขัดในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารในข้อใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม  

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้าม

สวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)  
3. สําเนาบัตรประชาชน  
4. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกท่ีมีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. สําเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คํานําหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. สําเนาใบมรณะบัตร  
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
9. กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอ

เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 

มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 

บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   
10. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตําแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน  
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- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา  

11. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เล่มเดียวกัน) 
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 
- สําเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ํากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า) 
 

************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น ************** 

 
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอดของ 
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนาสมุดบัญชี 

 
- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย 

หากต้องการใช้บัญชีฝากประจํา ต้องเตรียมดังนี้ 
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ต่ํากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูก

รับรองในจดหมายด้วย)  
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกัน 
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2  

 

สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี โปรดแนบบัญชีออมทรัพย์ หรือฝากประจ าเท่านั้น 


