แกรนด สวาลบารด 11 วัน 8 คืน
โดยสายการบินไทย
เยือนผืนแผนดินใกลขั้วโลกเหนือ ประตูสู North Pole หมูเกาะหมีขาว

ออสโล - ลองเยียรเบียน - ฟูเกิลฮูเกน - ไน ลอนดอน - ลิเลียนฮุก - สเมียรเรนเบิรก - ฟูเจียรซองเจน Ice pack@80 degree อันโดเยน - โมนาโค กลาเซียร - ไน ออลิซุนด - กองซฟอรเดน บลอมสแตนทฮอลโบวา - เบลลซุนด - วาซอลลบคุ ตา - คาลิปโซเบียนน - ลองเยียรเบียน
(ที่นั่งจํากัดมาก มีแค 10 หองตอกรุป เปดเพียง 2 กรุปเทานั้น หองพักหนาตาง)
จอง และมัดจํากอน 31 มีนาคม 2561 ลดทันที 10,000 บาทจากราคาปกติ
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กําหนดการเดินทาง วันที่ 7-17 มิ.ย. 61

ราคา 209,900.สรุปการเดินทางโดยยอ

วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันที่2

สนามบินออสโล ประเทศนอรเวย - เขาชมพระราชวังหลวงแหงออสโล (Royal Palace) - สนามบินออสโล - บิน
ภายในสู สนามบินลองเยียรเบียน - เขาทีพ่ ัก

วันที่3

เที่ยวชมเมืองลองเยียรเบียน - ถายรูปกับปายสวาลบารด - ถายรูปกับเหมืองถานหิน - เขาชมพิพธิ ภัณฑสวาลบารด เชคอินลงเรือ Ocean Atlantic Expedition - อิสระพักผอนบนเรือ

วันที่4-9 ระหวางวันที่ 10-16 มิ.ย. 61 ลองเรือ Ocean Atlantic Expedition เที่ยว ฟูเกิลฮูเกน - ชมสัตวขั้วโลกที่ ไน
ลอนดอน, ลิเลียนฮุก - สเมียรเรนเบิรก และเกาะฟูเจียรซองเจน - เก็บภาพกอนน้ําแข็ง Ice pack@80 degree - เกาะ
อันโดเยน - โมนาโค กลาเซียร - ไน ออลิซุนด, กองซฟอรเดน, บลอมสแตนทฮอลโบวา - เบลลซุนด, วาซอลลบุคตา
- คาลิปโซเบียนน
วันที่10

อําลาเรือ Ocean Atlantic - จอดเทียบทาลองเยียรเบียน - สนามบินลองเยียรเบียน - บินภายในสู สนามบินออสโล เดินทางกลับ

วันที่11

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันแรก
22.00 น.
วันที่สอง
00.55 น.
07.25 น.

กรุงเทพ - ออสโล
คณะพบเจาหนาที่และมัคคุเทศกไดที่ เคานเตอรเชคอินแถว D ประตูทางเขาที่ 3-4 อาคารผูโดยสารขาออก สาย
การบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออสโล - ลองเยียรบียน
ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) สูสนามบินออสโล (OSL) ประเทศนอรเวยโดยการบินไทย เที่ยวบินที่
TG954 สายการบินบริการอาหารค่ําและอาหารเชา บนเครื่องบิน (ใชเวลาบินประมาณ 11.30 ชม.)
เดินทางถึง สนามบินออสโล ประเทศนอรเวย
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทาน เขาชมพระราชวังหลวงแหงออสโล (Royal Palace) พระราชวังแบบนีโอคลาสสิก สรางขึ้นในป 1848 และ
เปดใหบริการนําเที่ยวชมพระราชวังแกสาธารณชนในชวงฤดูรอน บริเวณจัตุรัสดานหนาของพระราชวังมีอนุสาวรีย
ของกษัตริยคารล โจฮาน ซึ่งเปนกษัตริยของสวีเดนและนอรเวยในป 1818 ถึง 1844 ยืนเดนเปนสัญลักษณ นํา
ทานเขาชมความงามของหองตางๆภายในพระราชวังแหงนี้
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
13.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินออสโล (OSL) เพื่อเชคอิน
(หมายเหตุ.... เที่ยวบินภายใน ตารางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดในป 2019 โดยจะทําการแจงและยืนยันเที่ยวบินอีกครั้ง)
15.20 น. ออกเดินทางสู สนามบินลองเยียรเบียน โดยสายการบิน….. (ใชเวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง)
19.30 น. เดินทางถึงสนามบินลองเยียรเบียน
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Radisson Blu Hotel **** หรือเทียบเทา
วันที่สาม ลองเยียรเบียน - เชคอินลงเรือ Ocean Atlantic
เชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทาน เที่ยวชมเมืองลองเยียรเบียน (Longyearbyen) ซึ่งเปนเมืองที่ใหญที่สุดและเปนศูนยกลางของสวาลบารด
ซึ่งเปนเกาะที่ไดรับการยอมรับวาเปนอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยที่สุดในขั้วโลกเหนือ เปนหมูเกาะในมหาสมุทรอารกติก
ตั้งอยูทางเหนือของยุโรปภาคพื้นทวีป ระหวางนอรเวยและขั้วโลกเหนือ
นําทานแวะถายรูปกับปายสวาลบารด ซึ่งเปนจุดเชคอินที่นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวสวาลบารดตองมาถายรูป จากนั้น
นําทานแวะถายรูปกับเหมืองถานหิน (Coal Mine) ซึ่งเปนอุตสาหกรรมหลักของสวาลบารดและไดถานหินที่นี่ยังได
ชื่อวาเปนถานหินที่มีคุณภาพอีกแหงหนึ่งของโลก
ไดเวลานําทาน เขาชมพิพิธภัณฑสวาลบารด (Svalbard Museum) ซึ่งไดชื่อวาเปนพิพิธภัณฑที่รวบรวมประวัติ
และสิ่งมีชีวิตที่พบเห็นในบริเวณขั้วโลก ไมวาจะเปน หมีขาวขั้วโลก, ปลาวาฬ, วอรัส ตลอดจนประวัติและวิถีการ
ดํารงชีวิตของชาวพื้นเมือง
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น
บาย
นําทานเชคอินลงเรือ Ocean Atlantic Expedition อิสระใหทานไดผอนคลายอิริยาบถและพักผอนตามอัธยาศัย
(แนะนําใหทานออกกําลังกายในหองยิม ที่มีบริการลูกคาทุกทาน เนื่องจากในวันรุงขึ้นจะเริ่มทองเที่ยวในประเทศ
กรีนแลนด จึงแนะนําใหทานเตรียมความพรอมของรางกายกอนสัมผัสสวาลบารด ประตูสูขั้วโลกเหนือ)
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ

หมายเหตุ การทองเที่ยวโดยเรือ Ocean Atlantic ซึ่งเปนเรือแบบ Expedition Cruise จะมีการนําทานลงเรือเล็กหรือ
Zodiac ในเกือบทุกๆวัน (ขึ้นกับสภาพอากาศเอื้ออํานวยเชนกัน ดังนั้น โปรแกรมการทองเที่ยว อาจมีการ
ปรับเปลี่ยนเพือ่ ใหเหมาะสมกับสภาพอากาศ)
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โปรแกรมการทองเที่ยว ระหวางวันที่ 10-16 มิ.ย. 2019

(ทางเรือมีบริการอาหารเชา, กลางวัน, เย็น, Tea Break ตลอดเวลา อาหาร Exclusive ไมมีซ้ํา)
ฟูเกิลฮูเกน (Fuglehuken)

เกาะเล็กๆทางตอนเหนือของสวาลบารด เปนจุดสิ้นสุดของแหลมปรินศ คารลส ซึ่งเกาะนี้มี
จุดเดนคือมีภูเขา Fuglehukfjellet ซึ่งมีความสูงประมาณ 583 เมตร นอกจากนี้ยังเคยเปน
ที่ตั้งของศูนยวิทยุ ในป 1946 หากอากาศดีทานอาจไดพบเห็น กวางเรนเดียร, แมวน้ํา หรือ
หมีขาวในบริเวณนี้เชนกัน

ไน ลอนดอน (Ny London), ลิเลียนฮุก (Lilienhook)
เปนบริเวณพื้นที่เหมืองเกาทางตอนเหนือของสวาลบารด ในเขตคองสฟยอรด (Kongsfjord)
ซึ่งบริเวณแถบนี้ ยังคงมีสิ่งกอสรางในการทําเหมืองในสมัยกอนใหไดเห็น และยังเปนอีกหนึ่ง
บริเวณที่สามารถพบเห็นสัตวขั้วโลกอยางหมีขาว สุนัขจิ้งจอก หรือกวางเรนเดียร
สเมียรเรนเบิรก (Smeerenburg) และ เกาะฟูเจียรซองเจน (Fuglensongen island)
เกาะเล็กๆทางตอนเหนือของเกาะสวาลบารด ในอดีตเปนสถานีลาปลาวาฬในสมัยกอนและ
นักลาปลาวาฬชาวดัชช เปนชาติแรกที่คนพบเกาะแหงนี้ในป 1619 และเกาะแหงนี้ยังเปน
ศูนยกลางในการลาปลาวาฬในอดีตอีกดวย ซึ่งบนเกาะจะเห็นสิ่งกอสรางและอุปกรณในการ
ลาปลาวาฬที่ยังคงหลงเหลืออยู นอกจากนี้บริเวณเกาะนี้ยังเปนที่อยูอาศัยของสัตวขั้วโลก
อยาง วอรัส และหมีขั้วโลก อีกดวย
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Ice pack@80 degree

องศาที่ 80 ซึ่งเปนบริเวณที่มีกอนน้ําแข็ง (Ice pack) ปกคลุม ทานอาจมีโอกาสไดพบเห็น
สัตวขั้วโลกอยางหมีขาวขั้วโลก (Polar Bear) ทีม่ ักอาศัยอยูในบริเวณนี้ พรอมชื่นชม
ทัศนียภาพของกอนน้ําแข็งและ แผนน้ําแข็งบริเวณองศาที่ 80

เกาะอันโดเยน (Andoyane Island)

เกาะอันโดเยน เปนเกาะที่เรียกไดวาเปนถิ่นที่อยูของหมีขั้วโลกที่อาศัยอยูในเขต
สวาลบารด นอกจากนี้ยังเปนเกาะที่เปนถิ่นที่อยูของฝูงวอรัสอีกดวย

โมนาโค กลาเซียร (Monoco Glacier) เปนกลาเซียรทางตอนเหนือของหมูเกาะสวาลบารด ซึ่งเปนกลาเซียรหรือธารน้ําแข็ง
ที่ทอดตัวในไลเดลฟยอรด (Liefdefjorden) เปนอีกแผงกลาเซียรใหญอกี แหงของ
หมูเกาะสวาบารดที่อยูใกลขวั้ โลกเหนือมาก

ไน ออลิซุนด (Ny Alesund), กองซฟอรเดน (Kongsfjorden), บลอมสแตนทฮอลโบวา (Blomstrandhalvoya)
ไนออลิซุนด เปนเมืองที่ตั้งเปนสถานีวิจัยในสวาลบารด ตั้งอยูบนแหลมบลอคเกอร
ในบริเวณกองซฟยอรด โดยจะมีเจาหนาที่ประจําสถานีวิจัยประมาณ 30-35 คน
นอกจากนี้ยังเปนจุดสําหรับนักเดินทางที่ตองการไปพิชิตขั้วโลกเหนืออีกดวย
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เบลลซนุ ด (Bellsund), วาซอลลบุคตา (Varsolbukta)
เกาะที่มีความยาวประมาณ 20 ก.ม. ทางตะวันตกของเกาะสวาลบารด ซึ่งเปนเกาะ
ที่แยกตัวออกมาจากยานไมเยน ฟยอรด มีภูมิประเทศแบบทุนดรา จึงทําใหบริเวณ
นี้เปนแหลงที่อยูอาศัยของกวางเรนเดียร, สุนัขจิ้งจอก, แมวน้ํา, นกนานาชนิด

คาลิปโซเบียนน (Calypsobyen)

บริเวณนี้เดิมเปนเหมืองซึ่งตั้งอยูบนแผนดินแบบทุนดรา อยูทางตะวันตกเฉียง
เหนือของเบลลซุนด เปนเมืองที่ตั้งขึ้นในป 1918-19 และเปนพื้นที่ในการปกครอง
ของบริษัท Northern Exploration Company (NEC) แตปจจุบันเปนพื้นที่อนุรักษ
ของอุทยานแหงชาติ South Spitsbergen National Park

วันที่สิบ
เชาตรู

ลองเยียรเบียน - ออสโล
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
เรือสําราญจอดเทียบทา ณ ทาเรือลองเยียรเบียน นําทานรับกระเปาสัมภาระ
นําทานเดินทางสูสนามบินลองเยียรเบียน เพื่อเชคอิน
07.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินลองเยียรเบียน สูสนามบินออสโล โดยเที่ยวบิน….(ใชเวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง)
10.35 น. เดินทางถึงสนามบินออสโล และเชคอินการบินไทย
14.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินออสโล สูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน TG955 (ใชเวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง)
วันที่สิบเอ็ด กรุงเทพมหานคร
06.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หองพักเรือ Ocean Atlantic Expedition Cruise
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หองพัก แบบ C (หองพักหนาตาง, ขนาดหอง 12-13 ตร.ม., ชั้น 4, 5)

คําแนะนํา สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเปนตองซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนการปองกัน มิใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นกับทานใน
ภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ

พิเศษ จองและชําระมัดจํากอน 31 มีนาคม 2561 รับสวนลด 10,000 บาทจากราคาปกติ
อัตราคาบริการ

7-17 มิ.ย. 61

ราคาผูใหญ หรือ เด็กอายุต่ํากวา 18 ป (พักกับผูใหญ 1 ทาน)

209,900

พักเดี่ยวเพิ่มทานละ

95,000

ไมเอาตั๋วเครื่องบิน BKK-OSL-BKK (TG) หักคาตั๋วคืน

25,000

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ (ราคายืนยันไดก็ตอเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น)
BKK-OSL-BKK (เฉพาะ Thai Airways เทานั้น)
คาวีซา (หากมีวีซา Multiple Schengen visa) หักคาใชจายคืนให

85,000 - 100,000
3,500

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทานั้น (คิด ณ วันที่ 9 มกราคม 2018) **
ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ
 กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลีย่ นวันเดินทางได
 กระเปาเดินทางเพื่อโหลด ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 23 กก. กระเปาถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไมเกิน 7 กก.
โปรแกรมทองเที่ยวกรีนแลนด (ตามที่ระบุไวในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักทองเที่ยวโดยสายการบิน TG/ GL (กระเปาเดินทาง นน. ไมเกิน 23 กก./ทาน)
BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423
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 คาภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ
 คาประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลหลังกลับจากตางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไมครอบคลุมผูท ี่อายุเกิน 85 ป)
 คาภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ
 คาที่พักตลอดการเดินทาง
 คาอาหารทุกมื้อตามระบุ, คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
 คาวีซาเชงเกน
 เจาหนาที่ (ไกดไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางและทิปตางๆ
อัตรานี้ไมรวมถึง
 คา Gratuities fee คิดวันละ 13.5 USD x 8 วัน = 108 USD ตองชําระใหทางเรือ ณ วันกลับ
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด คาโทรศัพท-แฟกซ และคาใชจายอื่นๆที่ไมไดระบุในรายการ
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
เพื่อประโยชนของผูเ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร และการยกเลิกทัวร ทีร่ ะบุในรายการทั้งหมด
หลังจากทานทําการจองทัวรแลว ทางบริษัทฯจะถือวาทานเขาใจ และพรอมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกลาว
การชําระเงิน
1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 100,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร หรือ หลังไดรับการยืนยันกรุปออก
เดินทางแนนอน พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลม
ใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423
2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 95 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 105
วันทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไมชําระเงินคามัดจํา
หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสทิ ธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
กรณียกเลิก
* ยกเลิก 150 วันทําการกอนเดินทาง ไมมีคา ใชจาย (ตามกฎของเรือ)
* ภายใน 90 - 149 วันทําการกอนเดินทาง หักคาใชจายตามจริง (ไดรับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนดโอเปอรเรเตอร)
* ภายใน 60 - 89 วันทําการ กอนเดินทาง หักคาใชจายตามจริง (ไดรับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนดโอเปอรเรเตอร)
หมายเหตุ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบ
ลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประทวง ภัยธรรมชาติ การกอจราจล อุบัติเหตุ ปญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากที่สุด
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 เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน
ในกรณีที่ทานปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงกอนเดินทาง
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธการตรวจคนเขาเมือง และจะไมคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระ
มาแลว หากทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง
 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทาน
ถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลมสี
เลือดหมู
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ
คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซึง่ ทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และใน
กรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เทานั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทานั้น)
 ทานที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวา
ทัวรนั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แนนอน หากทานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงาน แลวทัวรนนั้
ยกเลิก บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกี่ยวของกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได
 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจงแลวขางตน
โรงแรมและหอง
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน อาจจะทําให
ทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการ หรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได
 โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบทีม่ อี ุณหภมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการ
ในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีทมี่ ีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึน้ เครื่องบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เปน
ตน กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทําการตรวจอยาง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกัน
ในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ( ICAO )
 หากทานซื้อสินคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เทีย่ วบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได และ
หามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด
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สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิ์ของสาย
การบิน หากน้ําหนักกระเปาเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้ เครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวาง
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว )
 ในบางรายการทัวร ที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตราฐานได
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไป อาจไมเหมาะกับการถือขึ้นเครื่อง (Hand carry)
ผูเดินทางที่ประสงคจะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผานการพิจารณาวีซาแลว กอนวันเดินทาง
จะตองชําระคาเดินทางสวนที่เหลือเสียกอน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปลอยเลมคืนมาแลวเทานัน้ )
เอกสารประกอบการขอวีซา เชงเกนประเทศนอรเวย (ใชเวลาในการขอวีซาประมาณ 15 วันทําการ)
สถานฑูตไมอนุญาตใหดึงเลมพาสปอรต หากไดยื่นเขาไปแลว ดังนั้นถาทานรูวาตองใชเลมกรุณาแจงบริษัททัวรฯ เพือ่ ขอยื่น
วีซาลวงหนากอนกรุป และใหแนบตั๋วเครื่องบินในชวงที่ทานจะเดินทางมาดวย
กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังตอไปใหครบตามที่สถานฑูตฯรองขอ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาวีซา
หากติดขัดในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารในขอใด โปรดสอบถามเจาหนาที่เพิ่มเติม
1. หนังสือเดินทาง อายุใชงานได เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนาวางอยางนอย 2 แผน
2. รูปถายสีหนาตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรูปตองเปนพืน้ สีขาว (อยาถายเอง เพราะพืน้ เปนสีเทา ใชไมได) หาม
สวมแวนสายตา (รูปถายตองถายไวไมเกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหนาวีซาทีเ่ คยได)
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบาน (กรุณาถายหนาแรกทีม่ ีรายละเอียดบานเลขที่มาดวย)
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูหญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหนาเปน ...นาง... ตองแนบมา)
6. สําเนาทะเบียนหยา (กรณีผหู ญิง.....ถาหยาและหากมีการใชคํานําหนาเปน ....นาง...ตองแนบมา)
7. สําเนาใบมรณะบัตร
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ํากวา 20 ปบริบูรณตองแนบสูติบัตรมา)
9. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ: (หากเด็กไมไดเดินทางพรอม พอและแม) ตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ
เทานั้น และใหระบุวา ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุวา
มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
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- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุวา
บิดายินยอมใหเด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
10. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเปนภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ทีม่ ีรายชื่อผูประกอบกิจการ (อายุไมเกิน 3 เดือน)
- กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยที่มีชื่อผูเปนเจาของรานคา
- กรณีพนักงานบริษัท : ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง ระยะเวลาการวาจาง เงินเดือน
- กรณีที่เปนขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ
- กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นวากําลังศึกษาอยู ระบุชั้นปที่ศึกษา
11. หลักฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมใหถูกตอง ใชทั้ง Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เลมเดียวกัน)
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจาของบัญชีใหครบถวน มีอายุไมเกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซา
- สําเนาสมุดบัญชียอนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซา มียอดเงินไมต่ํากวา 100,000 บาทตอการรับรอง 1
ทาน และยอดแสดงในบัญชีตอ งไมกาวขามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 15 วันกอนยื่นวีซา)
************* ขอ 1 และ ขอ 2 ตองเปนสมุดบัญชีออมทรัพยเลมเดียวกันเทานั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดขามเดือน (ยอดไมตอเนื่อง) เชนจากเดือน 1 ขามไปเปนยอดของ
เดือน 3 (เดือน 2 ไมมี) ทานตองไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถายสําเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได แตทานตองแนบบัญชีออมทรัพย (Saving) มาดวย
หากตองการใชบัญชีฝากประจํา ตองเตรียมดังนี้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร
ระบุชื่อเจาของบัญชีใหครบถวน มีอายุไมเกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซา
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไมต่ํากวา 100,000 บาทตอการรับรอง 1 ทาน
หมายเหตุ หากตองการรับรองการเงินใหคนภายในครอบครัว ตองเตรียมเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตองระบุชื่อเจาของบัญชี รับรองคาใชจายใหใคร (ตองระบุชื่อผูถูก
รับรองในจดหมายดวย)
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบาน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธวาเปนคนใน
ครอบครัวเดียวกัน
กรณีนายจางรับรองคาใชจายใหลูกจาง
- จดหมายรับรองจากนายจางระบุวาเปนผูรับรองคาใชจาย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังขอ 11.1 และ 11.2
สถานฑูตไมรบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี โปรดแนบบัญชีออมทรัพย หรือฝากประจําเทานัน้
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