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14 วนั สวาลบาร์ด ขั้วโลกเหนือ 80 องศา 
(เยือนผืนแผ่นดินใกล้ขั้วโลกเหนือ...ประตูสู่ North Pole …สวาลบาร์ด หมู่เกาะหมีขาว) 

 

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

ออสโล – ลองเยียร์เบียน – กองซ์ฟอร์เด้น – ไน ออลิซุนด์ – ลิเลียนฮุก – สเมียร์เรนเบิร์ก - นอร์ทสเกียร์ยา  
โมนาโค กลาเซียร์ - Ice pack @ 80 degree – อัลค์เจลเลท – ทอร์เรนเนสเซท (อ่าววอรัส) – ฮินโลเพน  

 ฟรีแมนซันเดท – อันโดเยน - ฮอนน์ซุนด์ – อิสบอนแฮมนา เบลล์ซุนด์ – วาซอลล์บุคต้า – คาลิปโซเบียนน์ 
อิสฟยอร์เดน  – ลองเยียร์เบียน  

 29 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2566 

299,900 บาท 

(ท่ีนั่งจ ากัดมาก มีเพียง 10 ห้อง........ เปิดกรุ๊ปเดียวเท่านั้น) 
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14 วนั สวาลบาร์ด ขั้วโลกเหนือ 80 องศา 
 (เยือนผืนแผ่นดินใกล้ขั้วโลกเหนือ...ประตูสู่ North Pole …สวาลบาร์ด หมู่เกาะหมีขาว) 

 

 
29 มิถุนายน 2566 กรุงเทพ – โคเปนเฮเก้น 
 

22.00 น. คณะพบเจา้หนา้ที่และมคัคุเทศกไ์ดท้ี่ เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D ประตูทางเขา้ที่ 3-4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สาย
การบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

30 มิถุนายน 2566 โคเปนเฮเก้น   
 

01.20 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) สู่สนามบินโคเปนเฮเกน้ (CPH) ประเทศเดนมาร์ก โดยการบินไทย 
เที่ยวบินที่ TG950 สายการบินบริการอาหารค ่าและอาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.20 ชม.) 

07.40 น. เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์ก 
น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
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 น าท่านสู่ย่านนูฮาวน์ (Nyhavn)  หรือแหล่งบรรเทิงย่านริมน ้ าของเมืองโคเปนเฮเกน ซ่ึงเป็นย่านค้าขายและ
สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญั เพราะมีทั้งร้านคา้ ภตัตาคาร ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ทอดตวัยาวสองฝ่ังแม่น ้ า 
สถาปัตยกรรมบา้นเรือนสีสันฉูดฉาดสวยงาม มีทั้งรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบเก่าและแบบใหม่ผสมผสาน
กนัไดอ้ยา่งลงตวั น าท่านสัมผสัประสบการณ์ล่องเรือชมทศันียภาพเมืองโคเปนเฮเกน้ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตาม
อธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านสู่ถนนสตรอยเกต (Strøget) แหล่งช้อปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดของโคเปนเฮเกนและอยู่ใจกลาง
เมือง เป็นถนนคนเดินยาวที่สุดในโลกที่มีความคบัคัง่ของร้านคา้ ตั้งแต่สินคา้ราคาถูกและสินคา้แบรนดเ์นมที่มี
ราคาแพงที่สุดในโลก ถนนคนเดินน้ีมีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรที่ย่ืนจากศาลาว่าการเมืองไปยงัถนน Kongens 
Nytorv Strøget จึงถูกตั้งเป็นช่ือเล่นของถนนคนเดินดงักล่าวตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมาและครอบคลุม 
ถนน 4 สายด้วยกันคือ Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet และ Østergade อิสระช้อปป้ิงสินค้าตาม
อธัยาศยั 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ DFDS เพ่ือขึ้นเรือส าราญมุ่งหนา้สู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย ์
15.00 น. เรือออกเดินทางมุ่งหนา้สู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย ์
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า บนเรือส าราญ DFDS 
 

พักภายในเรือส าราญ DFDS ห้อง Sea View 
 
 1 กรกฎาคม 2566 ลองเยียร์เบียน  – เชคอินลงเรือ Ocean Atlantic 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในเรือส าราญ 
10.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือออสโล 

น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เน่ืองดว้ยเป็นเที่ยวบิน charter flight ของทางเรือ Albatross Expedition ดงันั้น เวลา
บินจะแจง้ให้ท่านทราบอีกคร้ัง   
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(โปรแกรมการเดินทางจากโคเปนเฮเก้น สู่กรุงออสโล อาจมีการเปลี่ยนแปลได้ ขึน้กับตารางบิน charter flight 
ของทางเรือ Albatross Expedition)  

 

  น าท่านเช็คอินลงเรือ Ocean Atlantic Expedition อิสระให้ท่านไดผ่้อนคลายอิริยาบถและพกัผ่อนตามอัธยาศัย 
(แนะน าให้ท่านออกก าลังกายในห้องยิม ที่มีบริการลูกค้าทุกท่าน เน่ืองจากในวันรุ่งขึ้ นจะเร่ิมท่องเที่ยว              
จึงแนะน าให้ท่านเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนสัมผสัสวาลบาร์ด ประตูสู่ขั้วโลกเหนือ)  

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 

 
 
หมายเหตุ 
  การท่องเที่ยวโดยเรือ Ocean Atlantic ซ่ึงเป็นเรือแบบ Expedition Cruise จะมีการน าท่านลงเรือเล็กหรือ 

Zodiac ในเกือบทุกๆวัน (ขึ้นกับสภาพอากาศเอื้ออ านวยเช่นกัน ดังนั้น โปรแกรมการท่องเที่ยว  อาจมีการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ) 

 

โปรแกรมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2566 
 

 (ทางเรือมีบริการอาหารเช้า, กลางวัน, เย็น, Tea Break ตลอดเวลา อาหาร Exclusive ไม่มีซ ้า) 
 

 
ออสโล – ลองเยียร์เบียน – กองซ์ฟอร์เด้น – ไน ออลิซุนด์ – ลิเลยีนฮุก – สเมยีร์เรนเบิร์ก - นอร์ทสเกียร์ยา –โมนาโค กลาเซียร์  

 Ice pack @ 80 degree – อัลค์เจลเลท – ทอร์เรนเนสเซท (อ่าววอรัส) – ฮินโลเพน – ฟรีแมนซันเดท – อันโดเยน  
ฮอนน์ซุนด์ – อิสบอนแฮมนา - เบลล์ซุนด์ – วาซอลล์บุคต้า – คาลิปโซเบียนน์ - อสิฟยอร์เดน  – ลองเยียร์เบียน  
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ไน ออลิซุนด์ กองซ์ฟอร์เด้น (Kongsfjorden)   
Kongsfjorden (Kongs Fjord หรือ Kings Bay) เป็นปากน ้าทางชายฝ่ังตะวนัตกของ 
Spitsbergen ซ่ึงเป็นเกาะที่เป็นส่วนหน่ึงของหมู่เกาะสวาลบาร์ดในมหาสมุทรอาร์กตกิ 
ทางเขา้มีความยาว 26 กม. (16 ไมล)์ และมีความกวา้งตั้งแต่ 6 ถึง 14 กม. (4 ถึง 9 ไมล)์ มีธาร
น ้าแข็ง 2 แห่ง Kronebreen และ Kongsvegen ไนออลิซุนด ์เป็นเมืองที่ตั้งเป็นสถานีวิจยัใน
สวาลบาร์ด ตั้งอยูบ่นแหลมบลอคเกอร์ ในบริเวณกองซ์ฟยอร์ด โดยจะมีเจา้หนา้ที่ประจ า
สถานีวิจยัประมาณ 30-35คน นอกจากน้ียงัเป็นจุดส าหรับนกัเดินทางที่ตอ้งการไปพิชิตขั้ว
โลกเหนืออีกดว้ย 

ลิเลียนฮุก (Lilienhook)  
    เป็นบริเวณพ้ืนที่เหมืองเก่าทางตอนเหนือของสวาลบาร์ด ในเขตคองสฟยอร์ด (Kongsfjord)
    ซ่ึงบริเวณแถบน้ียงัคงมีส่ิงก่อสร้างในการท าเหมืองในสมยัก่อนให้ไดเ้ห็น และยงัเป็นอีก
    หน่ึงบริเวณที่สามารถพบเห็นสัตวข์ั้วโลกอยา่งหมีขาว สุนขัจ้ิงจอก หรือกวางเรนเดียร์ 

 
 

สเมียร์เรนเบิร์ก (Smeerenburg) และ นอร์ทสเกยีร์ยา (Norskeoya) 
 เกาะเล็กๆทางตอนเหนือของเกาะสวาลบาร์ด ในอดีตเป็นสถานีล่าปลาวาฬในสมยัก่อนและ

นกัล่าปลาวาฬชาวดชัช์ เป็นชาติแรกที่คน้พบเกาะแห่งน้ีในปี 1619 และเกาะแห่งน้ียงัเป็น
ศูนยก์ลางในการล่าปลาวาฬในอดีตอีกดว้ย ซ่ึงบนเกาะจะเห็นส่ิงก่อสร้างและอุปกรณ์ใน
การล่าปลาวาฬที่ยงัคงหลงเหลืออยู ่นอกจากน้ีบริเวณเกาะน้ียงัเป็นที่อยูอ่าศยัของสัตว ์             
ขั้วโลก อยา่ง วอรัส และหมีขั้วโลก อีกดว้ย 

 
Ice pack@80 degree   องศาที่ 80 ซ่ึงเป็นบริเวณที่มีกอ้นน ้าแขง็ (Ice pack) ปกคลุม ท่านอาจมีโอกาสไดพ้บเห็น

สัตวข์ั้วโลกอยา่งหมีขาวขั้วโลก (Polar Bear) ที่มกัอาศยัอยูใ่นบริเวณน้ี พร้อมช่ืนชม
ทศันียภาพของกอ้นน ้าแข็งและ แผ่นน ้าแข็งบริเวณองศาที่ 80 
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โมนาโค กลาเซียร์ (Monoco Glacier) เป็นกลาเซียร์ทางตอนเหนือของหมู่ เกาะสวาลบาร์ด  ซ่ึงเป็นกลาเซียร์หรือ                  
ธารน ้าแข็งที่ทอดตวัในไลเดลฟยอร์ด (Liefdefjorden) เป็นอีกแผงกลาเซียร์ใหญ่อีก
แห่งของหมู่เกาะสวาลบาร์ดที่อยูใ่กลข้ั้วโลกเหนือมาก 
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อัลค์เจลเลท – ทอร์เรนเนสเซท (อ่าววอรัส)   
Alkefjellet เป็นหนา้ผาใน Lomfjordhalvøya ใน Ny-Friesland ที่ Spitsbergen, 
Svalbard และเป็นหนา้ผาอนัเป็นที่อยูอ่าศยัของนกทอ้งถิ่นหลากหลายสายพนัธ์ุ 

 
 
ฮินโลเพน – ฟรีแมนซันเดท – อันโดเยน เกาะอนัโดเยน เป็นเกาะที่เรียกไดว่้าเป็นถิ่นที่อยูข่องหมีขั้วโลกที่อาศยัอยูใ่นเขต
     สวาลบาร์ด นอกจากน้ียงัเป็นเกาะที่เป็นถิ่นทีอ่ยูข่องฝูงวอรัสอีกดว้ย 

 
 

ฮอนน์ซุนด์ – อิสบอนแฮมนา 
Hornsund เป็นฟยอร์ดทางดา้นตะวนัตกของปลายใตสุ้ดของเกาะ Spitsbergen 
ปากของฟยอร์ดหันไปทางทิศตะวนัตกสู่ทะเลกรีนแลนด ์และกวา้ง 12 กิโลเมตร (7.5 ไมล)์ 
ความยาว 30 กิโลเมตร (19 ไมล)์ ความลึกเฉลี่ย 90 เมตร (300 ฟุต) และความลึกสูงสุดคือ 
260 เมตร (850 ฟุต) แนวชายฝ่ังของฮอร์นซุนดม์ีความหลากหลาย โดยมีอ่าวหลายแห่งที่
ปากหุบเขาน ้าแข็งบนภูเขา อ่าวเหล่าน้ีบางแห่งปรากฏขึ้นในช่วงปลายศตวรรษเน่ืองจาก
การละลายของธารน ้าแข็ง 
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 เบลล์ซุนด์ (Bellsund), วาซอลล์บุคต้า (Varsolbukta) 
      เกาะที่มีความยาวประมาณ 20 ก.ม. ทางตะวนัตกของเกาะสวาลบาร์ด ซ่ึงเป็นเกาะ

    ที่แยกตวัออกมาจากยานไมเยน ฟยอร์ด มีภูมิประเทศแบบทุนดรา จึงท าให้บริเวณ
    น้ีเป็นแหล่งที่อยูอ่าศยัของกวางเรนเดียร์ สุนขัจ้ิงจอก แมวน ้า นกนานาชนิด  
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คาลิปโซเบียนน์ (Calypsobyen)   
     บริเวณน้ีเดิมเป็นเหมืองซ่ึงตั้งอยูบ่นแผ่นดินแบบทุนดรา อยูท่างตะวนัตกเฉียง  

   เหนือของเบลลซุ์นด ์เป็นเมืองที่ตั้งขึ้นในปี 1918-19 และเป็นพ้ืนที่ในการปกครอง 
   ของบริษทั Northern Exploration Company (NEC) แต่ปัจจุบนัเป็นพ้ืนที่อนุรักษ ์
   ของอุทยานแห่งชาติ South Spitsbergen National Park  

 

ปรินซ์ คาร์ลส ฟอร์แลนด์  เกาะเล็กๆทางตอนเหนือของสวาลบาร์ด เป็นจุดส้ินสุดของแหลมปรินศ ์คาร์ลส ซ่ึงเกาะน้ีมี
    จุดเด่นคือมีภูเขา Fuglehukfjellet  ซ่ึงมีความสูงประมาณ 583 เมตร นอกจากน้ียงัเคยเป็น
    ที่ตั้งของศูนยวิ์ทย ุในปี 1946 หากอากาศดีท่านอาจไดพ้บเห็น กวางเรนเดียร์, แมวน ้า หรือ 
    หมีขาวในบริเวณน้ีเช่นกนั 
 

10 กรกฎาคม 2566  ลองเยียร์เบียน – ออสโล - โคเปนเฮเก้น 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
  เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือลองเยียร์เบียน น าท่านรับกระเป๋าสัมภาระ  
  น าท่านเดินทางสู่สนามบินลองเยียร์เบียน เพื่อเช็คอิน 
  ออกเดินทางจากสนามบินลองเยียร์เบียน  สู่สนามบินออสโล โดยเที่ยวบิน….(ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ชัว่โมง) 
  (ทางเรือไดท้ าการ Charter flight ส าหรับเที่ยวบิน ลองเยียร์เบียน - ออสโล) 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ DFDS เพือ่เชคอิน 
15.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือ ออสโล มุ่งหนา้สู่ท่าเรือ โคเปนเฮเกน้ 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า บนเรือส าราญ DFDS 
 

พักภายในเรือส าราญ DFDS ห้อง Sea View 
 

11 กรกฎาคม 2566 กรุงเทพมหานคร 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
10.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือโคเปนเฮเกน้ น าท่านเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเกน้ 
  น าท่านเชคอินการบินไทย 
14.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินโคเปนเฮเกน้ สู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน TG951 (ใชเ้วลาบิน 10.35 ชัว่โมง) 
 

12 กรกฎาคม 2566 กรุงเทพมหานคร 
06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fuglehukfjellet&action=edit&redlink=1
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ห้องพกัเรือ Ocean Albatross Expedition Cruise 

 
 

 

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

 
 

Category C Stateroom ขนาดห้อง 22 ตารางเมตร (ห้องระเบียง Balcony)  อยู่ช้ัน 4 & 6 
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14 วนั สวาลบาร์ด ขั้วโลกเหนือ 80 องศา 
 (เยือนผืนแผ่นดินใกล้ขั้วโลกเหนือ...ประตูสู่ North Pole …สวาลบาร์ด หมู่เกาะหมีขาว) 

29 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2566 
อัตราค่าบริการ  

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

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ (ห้อง CAT G Single room – Port hole) 75,000 

อพัเกรดห้องเป็น Category E ห้องหนา้ต่างบานใหญ่ เพ่ิมเงินท่านละ (พกัคู่) 19,000 

อพัเกรดห้องเป็น Category C ห้องระเบียง Balcony เพ่ิมเงินท่านละ (พกัคู)่ 37,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-OSL-BKK (TG) หักค่าตัว๋คืน 30,000 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ที่ท่านละ (ราคายืนยนัไดก้็ต่อเมื่อทีน่ัง่ confirm เท่านั้น) 
BKK-OSL-BKK (เฉพาะ Thai Airways เท่านั้น) 

85,000 – 100,000 

ค่าวีซ่า (หากมีวีซ่า Multiple Schengen visa) หักค่าใชจ่้ายคืนให้ 3,500 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่ 
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัที่ 28/12/2022) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที่ยวกรีนแลนด ์(ตามที่ระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัทอ่งเที่ยวโดยสายการบิน TG/ SK (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ี่อายเุกิน 85 ปี) 
▪ ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ   
▪ ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง  
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ ตามระบุในรายการ 
▪ ค่าวีซ่าเชงเกน้ 
▪ เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางและทิปต่างๆ 
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อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่า Gratuities fee คิดวันละ 14 USD  ต่อวันx 10 วัน = USD 140-150 ต่อท่าน 

(หากค่า Gratuity มีการเปลี่ยนแปลง ตามประกาศของทางเรือ จะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง) 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จ่าย 100,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 90 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลกิ 
* ยกเลิก 180 วนัก่อนเดินทาง ไม่มีค่าใชจ่้าย (ตามกฎของเรือ)  
* ภายใน 90 – 179 วนัก่อนเดินทาง หักค่าใชจ่้ายตามจริง (ไดรั้บหนงัสือยืนยนัจากทางเรือ และ แลนดโ์อเปอร์เรเตอร์) 
* ภายใน 60 – 89 วนั ก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริง (ไดรั้บหนงัสือยืนยนัจากทางเรือ และ แลนดโ์อเปอร์เรเตอร์) 
 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่ เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการที่ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 
ต๋ัวเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 
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▪ ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั อาจจะท า
ให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที่พกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่
เดียวกนัในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการ
บิน หากน ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม ่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตราฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วน
ที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระที่มลีอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกินไป อาจไม่เหมาะกบัการถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) 
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การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญ 

▪  กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศนอร์เวย์ 
 (ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 15 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย่ื้นเขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพ่ือขอย่ืน 
วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เขา้ใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอยา่ด้ือและยึดติดกบัการย่ืนในสมยัก่อน ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 แผ่น 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวม

แว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทยีบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที่มีรายละเอียดบา้นเลขที่มาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลี่ยนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม)่ ตอ้งย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครวั 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุ

ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุ

ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที่มีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี่มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  
- กรณีที่เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นว่าก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีที่ศึกษา  
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11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีให้ครบถว้น มีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัที่จะย่ืนวีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัขึ้นไปจากเดือนที่จะย่ืนวีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 1 เดือนก่อนย่ืนวีซ่า) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ตอ่เน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 
- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีให้ครบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัที่จะย่ืนวีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 
 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายให้ลูกจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา นะค่ะ) 

 


