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แพ็คเกจล่องเรือตัดนํ้าแข็ง Poseidon Sea Spirit Cruise Only 10 วัน 9 คืน 
เส้นทาง ลองเยียร์เบียน - สปิตส์เบอร์เกน - ลองเยียร์เบียน 

พักโรงแรม 1 - พักบนเรือ Sea Spirit 8 คืน 
 อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน ไป และกลับ - ทิปพนักงานบนเรือ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าธรรมเนียมวีซ่า 

- ประกันการเดินทาง และ อุบัติเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

EARLY BOOKING DISCOUNT 
กําหนดการเดินทาง วันที่  13-22 มิ.ย. 62    ปกติราคา 227,900.-  ลดเหลือ  204,900.- (พักห้อง Triple Classic) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Day 1: Longyearbyen, Svalbard 
Welcome to Longyearbyen, the administrative capital of the Norwegian territory of 
Svalbard and starting point of our expedition. After arriving via scheduled 
commercial flight service, you are free to explore this fascinating Arctic settlement. 
Be sure to see the excellent Svalbard Museum and take advantage of quality 
shopping and dining opportunities in the town center. Your hotel for the night has 
been arranged by us and is included in the price of the voyage. 

ITINERARY 
Day 1    Longyearbyen, Svalbard 
Day 2    Embarkation in Longyearbyen 
Day 3-9    Exploration of West Spitsbergen 
Day 10   Disembarkation in Longyearbyen, Svalbard 

https://poseidonexpeditions.com/arctic/west-spitsbergen-and-ice-cap/134/#collapse1
https://poseidonexpeditions.com/arctic/west-spitsbergen-and-ice-cap/134/#collapse1
https://poseidonexpeditions.com/arctic/west-spitsbergen-and-ice-cap/134/#collapse2
https://poseidonexpeditions.com/arctic/west-spitsbergen-and-ice-cap/134/#collapse2
https://poseidonexpeditions.com/arctic/west-spitsbergen-and-ice-cap/134/#collapse3
https://poseidonexpeditions.com/arctic/west-spitsbergen-and-ice-cap/134/#collapse3
https://poseidonexpeditions.com/arctic/west-spitsbergen-and-ice-cap/134/#collapse4
https://poseidonexpeditions.com/arctic/west-spitsbergen-and-ice-cap/134/#collapse4
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Day 2: Embarkation in Longyearbyen 
In the afternoon we welcome you aboard the luxury expedition ship M/V Sea 
Spirit. Explore the ship and get comfortable in your home away fr om home for 
the extraordinary adventure to come. Savor the anticipation of your Arctic 
dreams coming true as we slip our moorings and sail into a true wilderness wh 
ere wildlife abounds. The scenery as we sail through Isfjorden on our first 
evening is spectacular and there is already the possibility of marine mammal 
encounters. 
 
Day 3-9: Exploration of West Spitsbergen 
This is a real expedition in a true High Arctic wilderness. As such, our route and 
exploration opportunities here are heavily dependent on the weather and sea 
ice conditions we encounter. Our experienced captain and expedition leader 
decide the itinerary and continually adjust plans as conditions and 
opportunities warrant. You can be sure that the best possible advantage will 
be taken of the circumstances presented to us by Nature in this wild and 
remote corner of the Arctic. 
  Polar bears and other quintessential Arctic wildlife can be spotted anytime, anywhere in and around 
Svalbard. We exploit every opportunity to experience excellent wildlife viewing, to discover incredible scenery, 
and to walk in the footsteps of the historic polar expeditions that came before us. 
           We anticipate exploring the spectacular fjords, coasts, and islands in the northwestern part of Svalbard. 
This area contains the archipelago’s most impressive scenery and some of the Arctic’s best wildlife viewing 
opportunities. Deep fjords and narrow channels are flanked by jagged snowy mountain peaks. Immense tidewater 
glaciers calve icebergs into turquoise waters.  
            On ice floes and on fast ice several species of seals watch vigilantly for polar bears. Fields of flowering 
tundra are home to grazing reindeer and playful Arctic fox. Bountiful inshore and offshore waters are home to 
walrus and a wide variety of whales. The whole area is alive with migratory birds, including numerous rare species, 
taking advantage of summer’s fecundity in 24-hour daylight. 
             And over it all presides the polar bear, monarch of the North. This wild corner of Svalbard is one of the 
best places in the world to observe polar bears hunting in their preferred habitat: the pack ice. We take the ship as 
close as safely possible to the jumbled and broken edge of the polar ice cap, where polar bears stalk the frozen 
sea in search of seals. 
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           To complete the Arctic experience we also explore places rich with history. Our area of exploration 
contains the historical remnants of whaling camps, coal mining operations, trappers’ cabins, staging areas for 
historic attempts to discover the North Pole, and even an abandoned polar research station. 
Human habitation in this area can be found only at Ny Ålesund, a former mining town that is now home to an 
international community of Arctic researchers. This is one of the world’s most northerly settlements, complete 
with museum, gift shop, and post office. 
The days are filled with memorable excursions, sumptuous meals, presentations by our experts, and enough 
stunning scenery and wildlife to fill your camera and overwhelm your emotions. 

Day 10: Disembarkation in Longyearbyen, Svalbard 
  After breakfast we say farewell in the town of Longyearbyen, 
where we started. We provide a transfer to the airport or to the town 
center if you wish to spend more time here. As you look back on your 
wonderful experience in Svalbard, you may already be looking forward to 
your next incredible adventure to the ice! 

 
 
 
 
 
 
 

ทัวร์เสริม  - เรือคายัค  ค่าบริการ เริ่มที่ $655  
 

ช่างภาพมืออาชีพให้คําแนะนําการถ่ายภาพ 
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ประเภทห้องพักบนเรือ Sea Spirit 
 

Triple Classic 

Passengers: 3 Size: 21 M² (226 FT²) View: picture window 

Main Deck Suite 

Passengers: 2 Size: 23 M² (248 FT²) View: Portholes 
Classic Suite 

 
Passengers: 2 Size: 21 M² (226 FT²) View: picture window 

Superior Suite 

Passengers: 2 Size: 20 M² (215 FT²) View: Picture 
window 

Deluxe Suite 

 
Passengers: 2 Size: 24 M² (258 FT²) View: Private balcony 

Premium Suite 

Passengers: 2 Size: 30 M² (323 FT²) View: Private 
balcony 
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Owners Suite 

 
Passengers: 2 Size: 43 M² (463 FT²) View: PRIVATE DECK 
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน พัก 2 ท่าน รวมกัน 1 ห้อง วันที่  13-22 มิถุนายน 2562           
Price(บาท) Triple Classic Main Deck Suite Classic Suite Superior Suite Deluxe Suite Premium Suite Owners Suite 

ราคาปกติ 227,900 314,900 335,900 342,900 384,900 426,900 556,900 

ราคา โปรฯ 204,900 283,900 302,900 291,900 327,900 362,900 472,900 

 

อัตราแลกเปลี่ยนตามธนาคารกรุงเทพ คํานวน ณ วันที่ 17 ต.ค. 61 
อัตรานี้ไม่รวมค่าภาษีเรือและไม่รวมค่าทิปพนักงานบนเรือ  

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท,  

การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ 

เราสามารถจองตั๋วเครื่องบินและที่พักเพิ่มเติมให้ท่าน รับประกันราคาถูก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 
อัตรานี้รวม            
- ห้องพักบนเรือ 8 คืน - พักโรงแรม 1 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทําการชําระเงิน)    
- บริการอาหารบนเรือ ตลอดการเดินทาง พร้อมชา กาแฟ 24 ชั่วโมง (เฉพาะห้องอาหารที่ไม่มีค่าใช้จ่าย) 
- เจ้าหน้าที่ผู้ชาํนาญของทางเรือ พาสํารวจเส้นทางอาร์กติก ฟยอร์ด ช่องแคบ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และธารน้ําแข็ง) 
- กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสําราญ   
- ภาษีท่าเรือ 
- บริการรถ รับ-สง่ สนามบนิ-โรงแรมคืนแรก / โรงแรม-ท่าเรือ / ท่าเรอื-สนามบิน 
 
อัตรานี้ไม่รวม  
-  ตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพฯ - สนามบินสฟาลบาร์ (นอร์เวย)์ / สฟาลบาร์ - กรุงเทพฯ พร้อมภาษีสนามบิน และภาษีน้ํามัน 
- ทิปพนักงานบนเรือ (Gratuities) 
- ค่าแพ็คเกจเครื่องด่ืม และแอลกอฮอล์นอกเหนือจากที่ร่วมไว้บนเรือ 
- ประกันการเดินทาง และ อบุัติเหตุ 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์เวย ์
- อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ  
- ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องด่ืม ฯลฯ 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
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เงื่อนไขการชาํระคา่บริการ 
- โปรดชําระคา่ทัวร์ยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันทาํการนับ 
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไมห่มดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 
เล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ชําระเงินค่า
มัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนี ้ไม่มีเจ้าหน้าที่ทวัร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอํานวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังการยืนยัน และชําระเงนิแล้ว เก็บค่าใช้จา่ยเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึน้อยู่กับระยะเวลาในการจอง และจํานวนห้องว่างบนเรือ 
หมายเหตุ  
- สําหรับท่านที่ยังไม่มีวีซ่า แนะนําให้จองแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้า 50 วันทาํการก่อนการเดินทางขึ้นไป (เพื่อเผื่อเวลายื่นเอกสารขอวีซ่า 
โดยใช้เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 15-20 วันทําการ ต่อสถานฑูต) 
- ทางบริษัทฯ มีบริการออก E-Ticket เพื่อประกอบการย่ืนเอกสารขอวีซ่า (มีค่าบริการ 300 บาท ต่อเอกสาร 1 ฉบับ) 
- อัตรานี้ เป็นราคาเริ่มต้น ของห้องพักแต่ละแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, ทางโรงแรมเรียกเก็บ 
เซอรช์าร์จ เพิ่มเติมกรณีเข้าพักในช่วงที่มีการจัดงานแฟร์ ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันราคาอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยัน
ห้องพักว่างแล้ว 
- แพ็คเกจนี ้เหมาะสําหรับผู้เดินทางที่ต้องการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีความยืดหยุ่นในการท่องเที่ยวสูง 
สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ อาทิ ฝรั่งเศส ฯ ได้ดี  
- แพ็คเกจนี ้ไม่มีเจ้าหน้าที่ทวัร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอํานวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่น และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้า 
- กรณทีี่ผู้เดินทาง ต้องการแวะเที่ยว ก่อนเริ่มทริป  ท่านสามารถบินไปถึงล่วงหน้าได้ก่อน แล้วจึงมาร่วมทริป ตามรายละเอียดของ
แพ็คเกจทัวร์ทีร่ะบุไว้ 

        * เมื่อชําระค่าแพค็เกจทัวร์แล้ว จะไม่สามารถขอคนืค่าเดินทางคืนได้ เมื่อประสงค์จะขอยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี  
* หากมีการปรบัเปลี่ยน สถานที่เที่ยวชมต่างๆ ในโปรแกรม จะมีโปรแกรมอื่นทดแทนเสมอ 
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นและเง่ือนไขต่างๆโดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้า 
* กรุณาแจ้งเจา้หน้าที่ของบริษัทในกรณีที่ผู้เดินทางพิการ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษในขณะเดินทางท่องเที่ยว หรือล่องเรือ 
* ผู้โดยสารที่ตัง้ครรภ์จะต้องคํานึงถึงความเสี่ยงในการเดินทาง เพราะบนเรือจะไม่มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกแก่ท่าน 
* หนังสือเดินทางของท่านต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง และต้องมีหน้าว่าง 3 หน้า เพื่อใชใ้นหาร
ประทับตรา 
* การเปลี่ยนช่ือผู้เดินทาง วันเดินทาง หรือโปรแกรมท่องเที่ยว ภายในวันที่ชําระเงินค่าแพ็คเกจทัวร์นั้น จะถือว่าท่านยกเลิกการจอง
และต้องทําการจองใหม ่
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เงื่อนไขและความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพค็เกจทัวร์  สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ 
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน  การจลาจล 
เปลี่ยนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การ
ถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
หรือออกเมือง อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
 

 เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด 
หลังจากท่านทําการจองทัวร์แล้ว ทางบรษิัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตัิตามเงื่อนไขดังกล่าว 

 


