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14 วนั สวาลบาร์ด ขัวโลกเหนือ 80 องศา 
(เยือนผืนแผ่นดินใกล้ขัวโลกเหนือ...ประตูสู่ North Pole …สวาลบาร์ด หมู่เกาะหมีขาว) 

 

 
ทีสุดแห่งทริปพเิศษ (ราคาสุดๆ)…. สวาลบาร์ด ดินแดนสุดปลายทวีปยุโรป....จัดเต็มครบสูตร 

ออสโล – ลองเยียร์เบียน – กองซ์ฟอร์เด้น – ไน ออลิซุนด์ – ลเิลยีนฮุก – สเมียร์เรนเบิร์ก - นอร์ทสเกยีร์ยา  

โมนาโค กลาเซียร์ - Ice pack @ 80 degree – อัลค์เจลเลท – ทอร์เรนเนสเซท (อ่าววอรัส) – ฮินโลเพน  

 ฟรีแมนซันเดท – อนัโดเยน - ฮอนน์ซุนด์ – อสิบอนแฮมนา เบลล์ซุนด์ – วาซอลล์บุคต้า – คาลปิโซเบยีนน์ 

อสิฟยอร์เดน  – ลองเยียร์เบยีน  

 29 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2566 

299,900 บาท 

(ทีนังจํากดัมาก มีเพียง 10 ห้อง........ เปิดกรุ๊ปเดียวเท่านัน) 
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14 วัน สวาลบาร์ด ขัวโลกเหนือ 80 องศา 
 (เยือนผืนแผ่นดนิใกล้ขัวโลกเหนือ...ประตูสู่ North Pole …สวาลบาร์ด หมู่เกาะหมีขาว) 

 

 
29 มิถุนายน 2566 กรุงเทพ – โคเปนเฮเก้น 
 

22.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีและมคัคุเทศกไ์ดท้ี เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D ประตูทางเขา้ที 3-4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สาย

การบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

30 มิถุนายน 2566 โคเปนเฮเก้น   
 

01.20 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) สู่สนามบินโคเปนเฮเกน้ (CPH) ประเทศเดนมาร์ก โดยการบินไทย 

เทียวบินที TG950 สายการบินบริการอาหารคาํและอาหารเชา้ บนเครืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.20 ชม.) 

07.40 น. เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์ก 

นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 นําท่านสู่ย่านนูฮาวน์ (Nyhavn)  หรือแหล่งบรรเทิงย่านริมนําของเมืองโคเปนเฮเกน ซึงเป็นย่านค้าขายและ

สถานทีท่องเทียวทีสาํคญั เพราะมีทงัร้านคา้ ภตัตาคาร ร้านอาหาร ร้านขายของทีระลึก ทอดตวัยาวสองฝังแม่นาํ 

สถาปัตยกรรมบา้นเรือนสีสันฉูดฉาดสวยงาม มีทงัรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบเก่าและแบบใหม่ผสมผสาน
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กนัไดอ้ย่างลงตวั นาํท่านสัมผสัประสบการณ์ล่องเรือชมทศันียภาพเมืองโคเปนเฮเกน้ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตาม

อธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านสู่ถนนสตรอยเกต (Strøget) แหล่งชอ้ปปิงทีใหญ่ทีสุดของโคเปนเฮเกนและอยู่ใจกลาง

เมือง เป็นถนนคนเดินยาวทีสุดในโลกทีมีความคบัคงัของร้านคา้ ตงัแต่สินคา้ราคาถูกและสินคา้แบรนด์เนมทีมี

ราคาแพงทีสุดในโลก ถนนคนเดินนีมีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรทียืนจากศาลาว่าการเมืองไปยงัถนน Kongens 

Nytorv Strøget จึงถูกตงัเป็นชือเล่นของถนนคนเดินดงักล่าวตงัแต่ยุคศตวรรษที 18 เป็นตน้มาและครอบคลุม 

ถนน 4 สายด้วยกันคือ Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet และ Østergade อิสระช้อปปิงสินค้าตาม

อธัยาศยั 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

13.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ DFDS เพือขึนเรือสาํราญมุ่งหนา้สู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย ์

15.00 น. เรือออกเดินทางมุ่งหนา้สู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย ์
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ บนเรือสาํราญ DFDS 
 

พักภายในเรือสําราญ DFDS ห้อง Sea View 

 

21 มิถุนายน 2563 ลองเยียร์เบียน  – เชคอนิลงเรือ Ocean Atlantic 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในเรือสาํราญ 

10.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือออสโล 

นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน เนืองดว้ยเป็นเทียวบิน charter flight ของทางเรือ Albatross Expedition ดงันัน เวลา

บินจะแจง้ใหท้่านทราบอีกครัง   

(โปรแกรมการเดินทางจากโคเปนเฮเก้น สู่กรุงออสโล อาจมีการเปลียนแปลได้ ขึนกับตารางบิน charter flight 

ของทางเรือ Albatross Expedition)  
 

  นาํท่านเช็คอินลงเรือ Ocean Atlantic Expedition อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถและพกัผ่อนตามอธัยาศัย 

(แนะนําให้ท่านออกกําลังกายในห้องยิม ที มีบริการลูกค้าทุกท่าน เนืองจากในวนัรุ่งขึนจะเริมท่องเทียว              

จึงแนะนาํใหท้่านเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนสัมผสัสวาลบาร์ด ประตูสู่ขวัโลกเหนือ)  
 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
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หมายเหต ุ

  การท่องเทียวโดยเรือ Ocean Atlantic ซึงเป็นเรือแบบ Expedition Cruise จะมีการนําท่านลงเรือเล็กหรือ 

Zodiac ในเกือบทุกๆวัน (ขึนกับสภาพอากาศเอืออํานวยเช่นกัน ดังนัน โปรแกรมการท่องเทียว อาจมีการ

ปรับเปลยีนเพือให้เหมาะสมกบัสภาพอากาศ) 
 

โปรแกรมการท่องเทียว ระหว่างวนัที 1-10 กรกฎาคม 2566 
 

 (ทางเรือมีบริการอาหารเช้า, กลางวนั, เย็น, Tea Break ตลอดเวลา อาหาร Exclusive ไม่มีซํา) 
 

ออสโล – ลองเยียร์เบียน – กองซ์ฟอร์เด้น – ไน ออลซุินด์ – ลเิลยีนฮุก – สเมียร์เรนเบิร์ก - นอร์ทสเกียร์ยา –โมนาโค กลาเซียร์  

 Ice pack @ 80 degree – อลัค์เจลเลท – ทอร์เรนเนสเซท (อ่าววอรัส) – ฮินโลเพน – ฟรีแมนซันเดท – อันโดเยน  

ฮอนน์ซุนด์ – อสิบอนแฮมนา - เบลล์ซุนด์ – วาซอลล์บุคต้า – คาลปิโซเบียนน์ - อสิฟยอร์เดน  – ลองเยียร์เบียน  

 

ไน ออลซุินด์ กองซ์ฟอร์เด้น (Kongsfjorden)   

Kongsfjorden (Kongs Fjord หรือ Kings Bay) เป็นปากนาํทางชายฝังตะวนัตกของ 

Spitsbergen ซึงเป็นเกาะทีเป็นส่วนหนึงของหมู่เกาะสวาลบาร์ดในมหาสมุทรอาร์กติก 

ทางเขา้มีความยาว 26 กม. (16 ไมล)์ และมีความกวา้งตงัแต่ 6 ถึง 14 กม. (4 ถึง 9 ไมล)์ มีธาร

นาํแข็ง 2 แห่ง Kronebreen และ Kongsvegen ไนออลิซุนด์ เป็นเมืองทีตงัเป็นสถานีวิจยัใน

สวาลบาร์ด ตงัอยูบ่นแหลมบลอคเกอร์ ในบริเวณกองซ์ฟยอร์ด โดยจะมีเจา้หนา้ทีประจาํ

สถานีวิจยัประมาณ 30-35คน นอกจากนียงัเป็นจุดสาํหรับนกัเดินทางทีตอ้งการไปพิชิตขวั

โลกเหนืออีกดว้ย 

ลเิลยีนฮุก (Lilienhook)  

    เป็นบริเวณพืนทีเหมืองเก่าทางตอนเหนือของสวาลบาร์ด ในเขตคองสฟยอร์ด (Kongsfjord)

    ซึงบริเวณแถบนียงัคงมีสิงก่อสร้างในการทาํเหมืองในสมยัก่อนใหไ้ดเ้ห็น และยงัเป็นอีก

    หนึงบริเวณทีสามารถพบเห็นสัตวข์วัโลกอยา่งหมีขาว สุนขัจิงจอก หรือกวางเรนเดียร์ 
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สเมียร์เรนเบิร์ก (Smeerenburg) และ นอร์ทสเกยีร์ยา (Norskeoya) 

 เกาะเลก็ๆทางตอนเหนือของเกาะสวาลบาร์ด ในอดีตเป็นสถานีล่าปลาวาฬในสมยัก่อนและ

นกัล่าปลาวาฬชาวดชัช ์เป็นชาติแรกทีคน้พบเกาะแห่งนีในปี 1619 และเกาะแห่งนียงัเป็น

ศูนยก์ลางในการล่าปลาวาฬในอดีตอีกดว้ย ซึงบนเกาะจะเห็นสิงก่อสร้างและอุปกรณ์ใน

การล่าปลาวาฬทียงัคงหลงเหลืออยู ่นอกจากนีบริเวณเกาะนียงัเป็นทีอยู่อาศยัของสัตว ์             

ขวัโลก อย่าง วอรัส และหมีขวัโลก อีกดว้ย 

 

Ice pack@80 degree   องศาที 80 ซึงเป็นบริเวณทีมีกอ้นนาํแขง็ (Ice pack) ปกคลุม ท่านอาจมีโอกาสไดพ้บเห็น

สัตวข์วัโลกอยา่งหมีขาวขวัโลก (Polar Bear) ทีมกัอาศยัอยูใ่นบริเวณนี พร้อมชืนชม

ทศันียภาพของกอ้นนาํแขง็และ แผน่นาํแขง็บริเวณองศาที 80 

 

 
 

โมนาโค กลาเซียร์ (Monoco Glacier) เป็นกลาเซียร์ทางตอนเหนือของหมู่ เกาะสวาลบาร์ด ซึงเป็นกลาเซียร์หรือ                  

ธารนาํแขง็ทีทอดตวัในไลเดลฟยอร์ด (Liefdefjorden) เป็นอีกแผงกลาเซียร์ใหญอี่ก

แห่งของหมู่เกาะสวาลบาร์ดทีอยูใ่กลข้วัโลกเหนือมาก 
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อลัค์เจลเลท – ทอร์เรนเนสเซท (อ่าววอรัส)   

Alkefjellet เป็นหนา้ผาใน Lomfjordhalvøya ใน Ny-Friesland ที Spitsbergen, 

Svalbard และเป็นหนา้ผาอนัเป็นทีอยู่อาศยัของนกทอ้งถินหลากหลายสายพนัธุ ์

 
 



2306-0802-SVALBARD                                                               www.smileytour.com                                                                      Page 7 of 17 

ฮินโลเพน – ฟรีแมนซันเดท – อนัโดเยน เกาะอนัโดเยน เป็นเกาะทีเรียกไดว้า่เป็นถินทีอยูข่องหมีขวัโลกทีอาศยัอยูใ่นเขต

     สวาลบาร์ด นอกจากนียงัเป็นเกาะทีเป็นถินทีอยูข่องฝงูวอรัสอีกดว้ย 

 
 

ฮอนน์ซุนด์ – อสิบอนแฮมนา 

Hornsund เป็นฟยอร์ดทางดา้นตะวนัตกของปลายใตสุ้ดของเกาะ Spitsbergen 

ปากของฟยอร์ดหันไปทางทิศตะวนัตกสู่ทะเลกรีนแลนด ์และกวา้ง 12 กิโลเมตร (7.5 ไมล)์ 

ความยาว 30 กิโลเมตร (19 ไมล)์ ความลึกเฉลีย 90 เมตร (300 ฟุต) และความลึกสูงสุดคือ 

260 เมตร (850 ฟุต) แนวชายฝังของฮอร์นซุนด์มีความหลากหลาย โดยมีอ่าวหลายแห่งที

ปากหุบเขานาํแขง็บนภูเขา อ่าวเหล่านีบางแห่งปรากฏขึนในช่วงปลายศตวรรษเนืองจาก

การละลายของธารนาํแขง็ 

  

 เบลล์ซุนด์ (Bellsund), วาซอลล์บุคต้า (Varsolbukta) 
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      เกาะทีมีความยาวประมาณ 20 ก.ม. ทางตะวนัตกของเกาะสวาลบาร์ด ซึงเป็นเกาะ

    ทีแยกตวัออกมาจากยานไมเยน ฟยอร์ด มีภูมิประเทศแบบทุนดรา จึงทาํให้บริเวณ

    นีเป็นแหล่งทีอยูอ่าศยัของกวางเรนเดียร์ สุนขัจิงจอก แมวนาํ นกนานาชนิด  

 

 
 

คาลปิโซเบียนน์ (Calypsobyen)   

     บริเวณนีเดิมเป็นเหมืองซึงตงัอยูบ่นแผ่นดินแบบทุนดรา อยูท่างตะวนัตกเฉียง  

   เหนือของเบลลซุ์นด ์เป็นเมืองทีตงัขึนในปี 1918-19 และเป็นพืนทีในการปกครอง 

   ของบริษทั Northern Exploration Company (NEC) แต่ปัจจุบนัเป็นพนืทีอนุรักษ ์

   ของอทุยานแห่งชาติ South Spitsbergen National Park  
 

ปรินซ์ คาร์ลส ฟอร์แลนด์  เกาะเลก็ๆทางตอนเหนือของสวาลบาร์ด เป็นจุดสินสุดของแหลมปรินศ ์คาร์ลส ซึงเกาะนีมี

    จุดเด่นคือมีภูเขา Fuglehukfjellet  ซึงมีความสูงประมาณ 583 เมตร นอกจากนียงัเคยเป็น

    ทีตงัของศูนยวิ์ทยุ ในปี 1946 หากอากาศดีท่านอาจไดพ้บเห็น กวางเรนเดียร์, แมวนาํ หรือ 

    หมีขาวในบริเวณนีเช่นกนั 
 

10 กรกฎาคม 2566  ลองเยียร์เบียน – ออสโล - โคเปนเฮเก้น 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ 

  เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือลองเยยีร์เบียน นาํท่านรับกระเป๋าสัมภาระ  

  นาํท่านเดินทางสู่สนามบินลองเยยีร์เบียน เพือเช็คอิน 

  ออกเดินทางจากสนามบินลองเยยีร์เบียน  สู่สนามบินออสโล โดยเทียวบิน….(ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ชวัโมง) 
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  (ทางเรือไดท้าํการ Charter flight สาํหรับเทียวบิน ลองเยียร์เบียน - ออสโล) 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

13.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ DFDS เพือเชคอิน 

15.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือ ออสโล มุ่งหนา้สู่ท่าเรือ โคเปนเฮเกน้ 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ บนเรือสาํราญ DFDS 
 

พักภายในเรือสําราญ DFDS ห้อง Sea View 
 

11 กรกฎาคม 2566 กรุงเทพมหานคร 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

10.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือโคเปนเฮเกน้ นาํท่านเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเกน้ 

  นาํท่านเชคอินการบินไทย 

14.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินโคเปนเฮเกน้ สู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเทียวบิน TG951 (ใชเ้วลาบิน 10.35 ชวัโมง) 
 

12 กรกฎาคม 2566 กรุงเทพมหานคร 

06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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ห้องพกัเรือ Ocean Albatross Expedition Cruise 

 
 

 
Category D Stateroom ขนาดห้อง 22 ตารางเมตร (หน้าต่างแบบ Port Hole) อยู่ชัน 3 และ 4 
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Category E Stateroom ขนาดห้อง 16 ตารางเมตร (หน้าต่างแบบ French Balcony)  อยู่ชัน 7 

 
 
 
 
 
 
Category C Stateroom ขนาดห้อง 22 ตารางเมตร (ห้องระเบียง Balcony)  อยู่ชัน 4 & 6 
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14 วัน สวาลบาร์ด ขัวโลกเหนือ 80 องศา 
 (เยือนผืนแผ่นดนิใกล้ขัวโลกเหนือ...ประตูสู่ North Pole …สวาลบาร์ด หมู่เกาะหมีขาว) 

29 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2566 

อตัราค่าบริการ  

ราคาผูใ้หญ่ หรือ เด็กอายตุาํกวา่ 18 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน)  พกัคู่ Category D (Port hole) 299,900 

พกัเดียวเพิมท่านละ (หอ้ง CAT G Single room – Port hole) 75,000 

อพัเกรดห้องเป็น Category E หอ้งหนา้ต่างบานใหญ ่เพิมเงินท่านละ (พกัคู่) 19,000 

อพัเกรดห้องเป็น Category C หอ้งระเบียง Balcony เพิมเงินท่านละ (พกัคู่) 37,000 

ไม่เอาตวัเครืองบิน BKK-OSL-BKK (TG) หักค่าตวัคืน 30,000 

ชนัธุรกิจเพิมเงินจากราคาทวัร์ เริมตน้ทีท่านละ (ราคายนืยนัไดก็้ต่อเมือทีนงั confirm เท่านนั) 

BKK-OSL-BKK (เฉพาะ Thai Airways เท่านนั) 

85,000 – 100,000 

ค่าวีซ่า (หากมีวีซ่า Multiple Schengen visa) หักค่าใชจ่้ายคืนให้ 3,500 

**ราคาอาจมีการปรับขึน – ลง ตามราคานาํมนัทีปรับขึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที 

สายการบินประกาศปรับ และทีมีเอกสารยนืยนัเท่านนั (คิด ณ วนัที 28/12/2022) ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพือทราบ 

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพือโหลด ท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึนเครือง (Hand carry) นาํหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเทียวกรีนแลนด์ (ตามทีระบุไวใ้นรายการ) อตัรานีรวมถึง 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัท่องเทียวโดยสายการบิน TG/ SK (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนาํมนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน ,5 ,  บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้อายุเกิน 85 ปี) 

 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ   

 ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง  

 ค่าอาหารทุกมือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานที ตามระบุในรายการ 

 ค่าวีซ่าเชงเกน้ 

 เจา้หนา้ที (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทางและทิปต่างๆ 
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อตัรานีไม่รวมถึง 

 ค่า Gratuities fee คิดวันละ 14 USD  ต่อวันx 10 วัน = USD 140-150 ต่อท่าน 

(หากค่า Gratuity มีการเปลียนแปลง ตามประกาศของทางเรือ จะแจ้งให้ทราบอกีครัง) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท์-แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอืนๆทีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 
 

การชาํระเงิน งวดที 1 : สาํรองทีนงัจ่าย 100,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 

  งวดที 2 : ชาํระส่วนทีเหลือ 90 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  

กรณียกเลกิ 

* ยกเลิก 180 วนัก่อนเดินทาง ไม่มีค่าใชจ่้าย (ตามกฎของเรือ)  

* ภายใน 90 – 179 วนัก่อนเดินทาง หักค่าใชจ่้ายตามจริง (ไดรั้บหนงัสือยนืยนัจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์) 

* ภายใน 60 – 89 วนั ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายตามจริง (ไดรั้บหนงัสือยนืยนัจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์) 
 

หมายเหต ุ: 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทาง ตํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทงันีจะคาํนึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากทีสุด 

 เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน 

ในกรณีทที่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ ในการใชบ้ริการทีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระ

มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีทีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินักท่องเทียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ตัวเครืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนตา่งทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีทยีกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่านนั (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ทา่นนั) 

 ท่านทีจะออกตวัเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือขอคาํยนืยนัว่า

ทวัร์นนัๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นนั

ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตวัเครืองบินภายในประเทศได ้



2306-0802-SVALBARD                                                               www.smileytour.com                                                                      Page 14 of 17 

 เมือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่างกนั อาจจะทาํ

ใหท้่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามทีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องทีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอุณหภมิตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทมีีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิใน

การปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึนเครืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ทีจะถือขึนเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึนบนเครืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นาํหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึนเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที

เดียวกนัในถุงใสพร้อมทีจะสําแดงต่อเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนาํขึนเครืองได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชนั

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึงขนึกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพมิเป็นสิทธิของสายการ

บิน หากนาํหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ทีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน  กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่ 

เกิน .  x 13.5 x .  สาํหรับหน่วยวดั “นิว” (Inch) หรือ  x 35 x  สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกวา่มาตราฐานได ้

ทงันีขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนาํหนกัส่วน

ทีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญเ่กินไป อาจไม่เหมาะกบัการถือขึนเครือง (Hand carry) 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกบัเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน ซึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนาํหนกักระเป๋าจริง ทงันีจะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชนัธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชนัธุรกิจ (Business) ดังนันจึง

ไม่แนะนาํให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 
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 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเทียว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ

เดินทางทีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญสู่ญ 

  กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศนอร์เวย์ 

 (ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 15 วนัทาํการ) 

สถานฑูตไมอ่นุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้นืเขา้ไปแลว้ ดงันนัถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพือขอยนื 

วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตวัเครืองบินในช่วงทีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ดือและยึดติดกบัการยนืในสมยัก่อน ) 

 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิว 2 รูป พืนฉากหลังรูปต้องเป็นพืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืนเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวม

แว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซ่าทีเคยได้)  

3. สาํเนาบตัรประชาชน  

4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกทีมีรายละเอียดบา้นเลขทีมาดว้ย) 

5. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สาํเนาใบมรณะบตัร  

8. สูติบตัร (กรณีเด็กตาํกวา่  ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

9. กรณีเด็กอายตุาํกวา่  ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืนเอกสารเพิมเติมดงันี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านนั และให้ระบุว่า ยนิยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชือ) มีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชือมารดา)   

10. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ทีมีรายชือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ีมีชือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  

- กรณีทีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษยีณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นนัวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชนัปีทีศึกษา  

 

11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกตอ้ง ใชท้งั Bank guarantee และ สําเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุมเ่กิน 1 เดือนนบัจากวนัทีจะยนืวซ่ีา 
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- สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัขึนไปจากเดือนทีจะยนืวีซ่า มียอดเงินไม่ตาํกวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและสาํเนา 1 เดือนก่อนยนืวีซ่า) 

 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่านัน ************** 

 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมทีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเนือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด

ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี 

 

- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงันี 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจาํ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ชือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัทีจะยนืวซ่ีา 

- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตาํกวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงันี 

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุชือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพือแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 

 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านนั 

- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา นะค่ะ) 


