
 
 

11 วัน สวาลบาร์ด ขั้วโลกเหนือ 80 องศา 
(เยือนผืนแผ่นดินใกล้ ข้ัวโลกเหนือ...ประตูสู่ North Pole …สวาลบาร์ด หมู่เกาะหมีขาว) 

 

 
 

ที่สุดแห่งทริปพิเศษ (ราคาสุดๆ)…. สวาลบาร์ด ดินแดนสุดปลายทวีปยุโรป....จัดเต็มครบสูตร 
ออสโล – ลองเยียร์เบียน – ฟเูกิลฮูเก้น – ไน ลอนดอน – ลิเลียนฮุก – สเมียร์เรนเบิร์ก – ฟเูจียร์ซองเจน – Ice pack@80 degree  

อันโดเยน –โมนาโค กลาเซียร์ – ไน ออลิซุนด์ – กองซ์ฟอร์เด้น – บลอมสแตนท์ฮอลโบวา – เบลล์ซุนด์ – วาซอลล์บุคต้า  

คาลิปโซเบียนน์ – ลองเยียร์เบียน 

 19 - 29 มิถุนายน 2563 

199,900 บาท 

(ที่น่ังจ ากัดมาก มเีพียง 10 ห้อง........ เปิดกรุ๊ปเดียวเท่าน้ัน...ห้องพักหน้าต่าง) 



 
 

11 วัน สวาลบาร์ด ขั้วโลกเหนือ 80 องศา 
 (เยือนผืนแผ่นดินใกล้ข้ัวโลกเหนือ...ประตูสู่ North Pole …สวาลบาร์ด หมู่เกาะหมีขาว) 

ออสโล – ลองเยียร์เบียน – ฟเูกิลฮูเก้น – ไน ลอนดอน – ลิเลียนฮุก – สเมียร์เรนเบิร์ก – ฟเูจียร์ซองเจน – Ice pack@80 degree  
อันโดเยน –โมนาโค กลาเซียร์ – ไน ออลิซุนด์ – กองซ์ฟอร์เด้น – บลอมสแตนท์ฮอลโบวา – เบลล์ซุนด์ – วาซอลล์บุคต้า  

คาลิปโซเบียนน์ – ลองเยียร์เบียน 

 
19 มิถุนายน 2563 กรุงเทพ – ออสโล 
 

22.00 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคเุทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D ประตูทางเขา้ท่ี 3-4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สาย
การบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ

 

20 มิถุนายน 2563 ออสโล – ลองเยียร์เบียน  
 

00.55 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) สู ่สนามบินออสโล (OSL) ประเทศนอร์เวย์โดยการบินไทย 
เท่ียวบินท่ี TG954 สายการบินบริการอาหารค ่าและอาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.30 ชม.) 

07.25 น. เดินทางถึงสนามบินออสโล ประเทศนอร์เวย์ 
น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  

 น าทา่นชมเมอืงออสโล (Oslo) หรือกรุงคริสเตียนเนีย นครหลวงท่ีถูกสถาปนาข้ึนได้ไมน่าน แตเ่ บ้ืองหลังแห่ง
ความศิวไิลน้ีเต็มไปดว้ยประวติัศาสตร์ย้อนหลังกวา่ 900 ปี ในอดีตออสโลจัดเ ป็นเมืองอาณานิคมใหญข่อง



 
 

จกัรพรรดิไวกิง้โบราณ ซ่ึงอยูภ่ายใต้การปกครองของพระจ้าฮาโรว์แฟร์แอร์โดยใช ้ระบบการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์  น าทา่นผา่นชมและแวะถา่ยรูปกบัอาคารสถาปัตยกรรมเกา่แกอ่ายุกวา่ 100 ปี ท่ีเ รียงราย
อยูร่อบเมอืงออสโล อาทิ ท าเนียบรัฐบาล เนช ัน่แนลเธียเตอร์ อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเกา่ซ่ึง เ ป็น
สัญลกัษณ์ของเมอืงออสโล น าทา่นเขา้ชมพิพิธภณัฑ์เรือโบราณไวกิ้ง  (Viking Ships Museum) จัดแสดงเ รือไวกิ้ง
โบราณในแตล่ะยุคสมยั ซ่ึงไดข้ดุคน้พบตั้งแตส่มยัศตวรรษท่ี 9 ในพิพิธภณัฑ์แหง่น้ียงัจัดแสดงความเป็นมา และ 
วถีิชีวติของชาวไวกิง้โบราณซ่ึงเรือโบราณท่ีน ามาจดัแสดงมอีายุกวา่พนัปี ตั้งตระหงา่นกลางห้องโถงขนาดใหญ ่  

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บา่ย น าทา่นเดินทางสูป้่อมปราการอาเคอร์ซสั (Akershus Fortress) แนวป้อมปราการโบราณท่ีสร้าง ข้ึนตั้งแตปี่ 1290 
ตามค าส่ังการของพระเจา้ Haakon ท่ี 5 เพื่อใชเ้ป็นฐานประจ าการป้องกนัเมืองออสโลจากการโจมตีของสวีเดน 
โดยในชว่งศตวรรษท่ี 18-19 เคยถูกใชเ้ป็นท่ีคมุขงันักโทษคดีร้ายแรงและบรรดากบฏทั้งหลาย น าทา่นเ ท่ียวชม
ความสวยงามและความเกา่แกข่องป้อมปราการแหง่น้ี ท่ียังคงสภาพสมบูรณ์จวบจนปัจจุบัน  น าทา่นเดินทางสู่
ถนนคาร์ส โจฮนั (Karl Johans) ซ่ึงเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงของเมอืงออสโล มร้ีานค้าตา่งๆ ท่ีสร้างมาไมต่ ่ากวา่ 100 ปี 
บนถนนเส้นน้ียงัเป็นท่ีตั้งของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ ่PALEET SHOPPING CENTER อิสระให้ทา่นได้
เพลิดเพ ลินกบัการ ซ้ือของฝากตามอัธยาศัย ห รือจะเ ดิน เลน่ ภายใน เมือง พร้อมเก็บภ าพตึกเ กา่ และ 
สวนสาธารณะท่ีมกีารจดัวางผงัเมืองได้สวยงาม 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

18.30 น. น าทา่นเดินทางสูส่นามบินออสโล (OSL) เพื่อเช็คอิน 
21.45 น. ออกเดินทางสูส่นามบินลองเยียร์เบียน โดยสายการบิน….. (ใชเ้วลาบินประมาณ 4 ช ัว่โมง) 
(หมายเหตุ.... เท่ียวบินภายใน ตารางการบินอาจมกีารเปล่ียนแปลงไดใ้นปี 2020 โดยจะท าการแจง้และยืนยนัเท่ียวบินอีกคร้ัง) 
 

21 มิถุนายน 2563 ลองเยียร์เบียน  – เช็คอินลงเรือ Ocean Atlantic 
 

00.40 น. เดินทางถึงสนามบินลองเยียร์เบียน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Radisson Blu Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
 



 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าทา่นเท่ียวชมเมอืงลองเยียร์เบียน (Longyearbyen) ซ่ึงเป็นเมอืงท่ีใหญท่ี่สุดและเป็นศูนย์กลางของสวาลบาร์ด

ซ่ึงเป็นเกาะท่ีไดรั้บการยอมรับวา่เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีสวยท่ีสุดในขั้วโลกเหนือ เ ป็นหมูเ่กาะในมหาสมุทร
อาร์กติก ตั้งอยูท่างเหนือของยุโรปภาคพื้นทวปี ระหวา่งนอร์เวย์และขั้วโลกเหนือ  น าทา่นแวะถา่ยรูปกบัป้าย
สวาลบาร์ด ซ่ึงเป็นจุดเช็คอินท่ีนักทอ่งเท่ียวท่ีมาเ ท่ียวสวาลบาร์ดต้องมาถา่ยรูป จากนั้ นน าทา่นแวะถา่ยรูปกบั
เหมอืงถา่นหิน (Coal Mine) ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมหลกัของสวาลบาร์ดและไดถ้า่นหิน  ท่ีน่ียังได้ชื่อวา่เ ป็นถา่นหิน
ท่ีมคีณุภาพอีกแหง่หน่ึงของโลก ไดเ้วลาน าทา่น เข้าชมพิพิธภ ัณฑ์สวาลบาร์ด (Svalbard Museum) ซ่ึงได้ชื่อวา่
เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีรวบรวมประวติัและส่ิงมชีีวติท่ีพบเห็นในบริเวณขั้วโลก ไมว่า่จะเป็น หมีขาวขั้วโลก, ปลาวาฬ, 
วอรัส ตลอดจนประวติัและวถีิการด ารงชีวติของชาวพื้นเมอืง  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บา่ย  น าทา่นเช็คอินลงเรือ Ocean Atlantic Expedition อิสระให้ทา่นได้ผอ่นคลายอิริยาบถและพักผอ่นตามอัธยาศัย 
(แนะน าให้ทา่นออกก  าลังกายในห้องยิม ท่ีมีบริการลูกค้าทุกทา่น เ น่ืองจาก ในวนัรุ ่ง ข้ึนจะเ ร่ิมทอ่งเ ท่ียว              
จึงแนะน าให้ทา่นเตรียมความพร้อมของรา่งกายกอ่นสัมผสัสวาลบาร์ด ประตูสูข่ั้วโลกเหนือ)  

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 

 
 

หมายเหตุ 
  การท่องเที่ยวโดยเรือ Ocean Atlantic ซึ่งเ ป็นเรือแบบ Expedition Cruise จะมีการน าท่านลงเรือเล็ กหรือ 

Zodiac ในเกือบทกุๆวัน (ขึ้นกับสภาพอากาศเ อ้ืออ านวยเช่นกัน ดังนั้ น โปรแกรมการท่องเที่ยว  อาจมีการ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ) 

 

โปรแกรมการท่องเท่ียว ระหว่างวันท่ี 21 – 28 มิถุนายน 2563 
 

 



 
 

 

 

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

ฟเูกิลฮูเก้น (Fuglehuken) เกาะเล็กๆทางตอนเหนือของสวาลบาร์ด เป็นจุดส้ินสุดของแหลมปรินศ์ คาร์ลส ซ่ึงเกาะน้ีมี
    จุดเดน่คือมภีูเขา Fuglehukfjellet  ซ่ึงมคีวามสูงประมาณ 583 เมตร นอกจากน้ียงัเคยเป็น
    ท่ีตั้งของศูนย์วทิยุ ในปี 1946 หากอากาศดีทา่นอาจไดพ้บเห็น กวางเรนเดียร์, แมวน ้ า หรือ 
    หมขีาวในบริเวณน้ีเชน่กนั 

 
 

ไน ลอนดอน (Ny London), ลิเลียนฮุก (Lilienhook)  
    เป็นบริเวณพื้นท่ีเหมอืงเกา่ทางตอนเหนือของสวาลบาร์ด ในเขตคองสฟยอร์ด (Kongsfjord)
    ซ่ึงบริเวณแถบน้ียงัคงมส่ิีงกอ่สร้างในการท าเหมอืงในสมยักอ่นให้ไดเ้ห็น และยงัเป็นอีก
    หน่ึงบริเวณท่ีสามารถพบเห็นสัตว์ขั้วโลกอยา่งหมขีาว สุนัขจ้ิงจอก หรือกวางเรนเดียร์ 
 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fuglehukfjellet&action=edit&redlink=1


 
 

สเมียร์เรนเบิร์ก (Smeerenburg) และ เกาะฟเูจียร์ซองเจน (Fuglensongen island) 
 เกาะเล็กๆทางตอนเหนือของเกาะสวาลบาร์ด ในอดีตเป็นสถานีลา่ปลาวาฬในสมยักอ่นและ

นักลา่ปลาวาฬชาวดชัช์ เป็นชาติแรกท่ีคน้พบเกาะแหง่น้ีในปี 1619 และเกาะแหง่น้ียงัเป็น
ศูนย์กลางในการลา่ปลาวาฬในอดีตอีกดว้ย ซ่ึงบนเกาะจะเห็นส่ิงกอ่สร้างและอุปกรณ์ใน
การลา่ปลาวาฬท่ียงัคงหลงเหลืออยู ่ นอกจากน้ีบริเวณเกาะน้ียงัเป็นท่ีอยูอ่าศัยของสัตว ์              
ขั้วโลก อยา่ง วอรัส และหมขีั้วโลก อีกดว้ย 

 
Ice pack@80 degree   องศาท่ี 80 ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมกีอ้นน ้ าแข็ง (Ice pack) ปกคลุม ทา่นอาจมโีอกาสไดพ้บเห็น

สัตวข์ั้วโลกอยา่งหมีขาวขั้วโลก (Polar Bear) ท่ีมกัอาศยัอยูใ่นบริเวณน้ี พร้อมชื่นชม
ทศันียภาพของกอ้นน ้ าแข็งและ แผน่น ้ าแข็งบริเวณองศาท่ี 80 

 

 
 

เกาะอันโดเยน (Andoyane Island)  เกาะอนัโดเยน เป็นเกาะท่ีเรียกไดว้า่เป็นถ่ินท่ีอยูข่องหมขีั้วโลกท่ีอาศัยอยูใ่นเขต
     สวาลบาร์ด นอกจากน้ียงัเป็นเกาะท่ีเป็นถ่ินท่ีอยูข่องฝูงวอรัสอีกดว้ย 
 
โมนาโค กลาเซียร์ (Monoco Glacier) เ ป็นกลาเซีย ร์ทาง ตอนเห นือของหมูเ่ กาะสวาลบา ร์ด ซ่ึ ง เ ป็นกลาเซียร์ หรือ                  

ธารน ้ าแข็งท่ีทอดตวัในไลเดลฟยอร์ด (Liefdefjorden) เป็นอีกแผงกลาเซียร์ใหญอี่ก
แหง่ของหมูเ่กาะสวาลบาร์ดท่ีอยูใ่กลข้ั้วโลกเหนือมาก 



 
 

 
 

ไน ออลิซุนด์ (Ny Alesund),  กองซ์ฟอร์เด้น (Kongsfjorden),  บลอมสแตนท์ฮอลโบวา (Blomstrandhalvoya) 
     ไนออลิซนุด์ เป็นเมอืงท่ีตั้งเป็นสถานีวจิยัในสวาลบาร์ด ตั้งอยูบ่นแหลมบลอค 
     เกอร์ ในบริเวณกองซ์ฟยอร์ด โดยจะมเีจา้หน้าท่ีประจ าสถานีวจิยัประมาณ 30-35 
     คน นอกจากน้ียงัเป็นจุดส าหรับนักเดินทางท่ีตอ้งการไปพิชิตขั้วโลกเหนืออีกด้วย 
 
 เบลล์ซุนด์ (Bellsund), วาซอลล์บุคต้า (Varsolbukta) 
      เกาะท่ีมคีวามยาวประมาณ 20 ก.ม. ทางตะวนัตกของเกาะสวาลบาร์ด ซ่ึง เ ป็นเกาะ

    ท่ีแยกตวัออกมาจากยานไมเยน ฟยอร์ด มภีูมปิระเทศแบบทุนดรา จึงท าให้บริเวณ
    น้ีเป็นแหลง่ท่ีอยูอ่าศยัของกวางเรนเดียร์ สุนัขจ้ิงจอก แมวน ้ า นกนานาชนิด  

 
 

คาลิปโซเบียนน์ (Calypsobyen)  บริเวณน้ีเดิมเป็นเหมอืงซ่ึงตั้งอยูบ่นแผน่ดินแบบทุนดรา อยูท่างตะวนัตกเฉียง 
    เหนือของเบลล์ซนุด์ เป็นเมอืงท่ีตั้งข้ึนในปี 1918-19 และเป็นพื้นท่ีในการปกครอง
    ของบริษัท Northern Exploration Company (NEC) แตปั่จจุบันเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์
    ของอุทยานแหง่ชาติ South Spitsbergen National Park  

 
 
 



 
 

28 มิถุนายน 2563  ลองเยียร์เบียน – ออสโล  
 

เชา้ตรู ่ รับประทานอาหารเชา้แบบ Breakfast Box 
  เรือส าราญจอดเทียบทา่ ณ ทา่เรือลองเยียร์เบียน น าทา่นรับกระเป๋าสัมภาระ  
  น าทา่นเดินทางสูส่นามบินลองเยียร์เบียน เพื่อเช็คอิน 
07.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินลองเยียร์เ บียน สูส่นามบินออสโล โดยเท่ียวบิน….(ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ช ัว่โมง) 
10.35 น. เดินทางถึงสนามบินออสโล และเช็คอินการบินไทย 
14.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินออสโล สูส่นามบินสุวรรณภูม ิ โดยเท่ียวบิน TG955 (ใชเ้วลาบินประมาณ 11 ช ัว่โมง) 
 
 

29 มิถุนายน 2563 กรุงเทพมหานคร 
 

06.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

ห้องพักเรือ Ocean Atlantic Expedition Cruise 

 
 

ห้องพกั แบบ C (ห้องพกัหน้าต่าง, ขนาดห้อง 12-13 ตร.ม., ช้ัน 4, 5) 
 

 



 
 

11 วัน สวาลบาร์ด ขั้วโลกเหนือ 80 องศา 
 (เยือนผืนแผ่นดินใกล้ข้ัวโลกเหนือ...ประตูสู่ North Pole …สวาลบาร์ด หมู่ เกาะหมีขาว) 

19 – 29 มิถุนายน 2563 
อัตราค่าบริการ 19-29 มิ.ย. 2563 

ราคาผูใ้หญ ่หรือ เด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น)   199,900 

พกัเด่ียวเพิ่มทา่นละ 95,000 

ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-OSL-BKK (TG) หักคา่ตัว๋คืน 23,000 

ช ั้นธุรกจิเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีทา่นละ (ราคายืนยนัไดก้ต็อ่เมือ่ท่ีนั่ง confirm เทา่นั้น) 
BKK-OSL-BKK (เฉพาะ Thai Airways เทา่นั้น) 

85,000 – 100,000 

คา่วซีา่ (หากมวีซีา่ Multiple Schengen visa) หักคา่ใชจ้า่ยคืนให้ 3,000 

**ราคาอาจมกีารปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ ามนัท่ีปรับข้ึนลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมเีอกสารยืนยนัเทา่นั้น (คิด ณ วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2563) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได ้ และไมส่ามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้ าหนักไมเ่กนิ 20 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้ าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  
 

โปรแกรมทอ่งเท่ียวกรีนแลนด์ (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัช ั้นนักทอ่งเท่ียวโดยสายการบิน TG/ SK (กระเป๋าเดินทาง นน. ไมเ่กนิ 20 กก./ทา่น) 
 คา่ภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 
 คา่ประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท่ี้อายุเกนิ 85 ปี) 
 คา่ภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ   
 คา่ท่ีพกัตลอดการเดินทาง  
 คา่อาหารทุกมือ้ตามระบุ, คา่พาหนะ หรือรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเท่ียว, คา่เขา้ชมสถานท่ี ตามระบุในรายการ 
 คา่วซีา่เชงเกน้ 
 เจา้หน้าท่ี (ไกด์ไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางและทิปตา่งๆ 

 
 



 
 

อตัราน้ีไมร่วมถึง 
 ค่า Gratuities fee คิดวันละ 13.5 USD x 7 วัน = 94.5 USD ต้องช าระให้ทางเรือ ณ วันกลับ 

(หากค่า Gratuity มีการเปลี่ยนแปลง ตามประกาศของทางเรือ จะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง)  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์-แฟกซ์ และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆท่ีไมไ่ดร้ะบุในรายการ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% 
 

การช  าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนั่งจา่ย 100,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแนน่อน  
  งวดท่ี 2 : ช  าระสว่นท่ีเหลือ 90 วนั ลว่งหน้ากอ่นออกเดินทาง  
กรณยีกเลิก 
* ยกเลิก 180 วนักอ่นเดินทาง ไมม่คีา่ใชจ้า่ย (ตามกฎของเรือ)  
* ภายใน 90 – 149 วนักอ่นเดินทาง หักคา่ใชจ้า่ยตามจริง (ไดรั้บหนังสือยืนยนัจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์)  
* ภายใน 60 – 89 วนั กอ่นเดินทาง หักคา่ใชจ้า่ยตามจริง (ไดรั้บหนังสือยืนยนัจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์)  
 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเ ดินทาง ในกรณีที่มีผู้ เดินทาง  ต ่ากว่า 15 ท่าน  โดยจะแจ้งให้ผู ้เ ดินทางทราบ
ลว่งหน้า อยา่งน้อย 20 วนั กอ่นการเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเท่ียว กรณีท่ีเกดิเหตุจ าเ ป็นสุดวิสัย อาทิ การลา่ช ้าของสายการบิน  
การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การกอ่จราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้ง น้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการทอ่งเท่ียวน้ีเป็นการช  าระแบบเหมาจา่ยกบับริษทัตวัแทนในตา่งประเทศ  ทา่นไมส่ามารถท่ีจะเ รียกร้องเ งินคืน 
ในกรณีท่ีทา่นปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรือ แจง้กอ่นเดินทาง  

 บริษทัฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึน หากทา่นถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมคื่น เ งินคา่ทัวร์ท่ีทา่นช  าระ
มาแลว้  หากทา่นถูกปฎิเสธการเขา้เมอืง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมอืง  

 ในกรณีท่ีทา่นจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบ หาก
ทา่นถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักทอ่งเ ท่ียวใช ้หนังสือเ ดินทางบุคคล
ธรรมดา เลม่สีเลือดหม ู

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้งช  าระ  

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เทา่นั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นั้น) 



 
 

 ทา่นท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เชน่ เชียงใหม ่ภูเกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพื่อขอค ายืนยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แนน่อน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ด้รับการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไมส่ามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท่ีเกีย่วข้องกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัร์และช  าระมดัจ าแล้ว หมายถึงทา่นยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แล้วข้างตน้  
 

โรงแรมและห้อง 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีทา่นมคีวามประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก  าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซ่ึงมกัมคีวามแตกตา่งกนั อาจจะท า
ให้ทา่นไมไ่ดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยุโรป จะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมอุีณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมจีะให้บริการ
ในชว่งฤดูร้อนเทา่นั้น 

 ในกรณีท่ีมกีารจดัประชมุนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงข้ึน 3-4 เทา่ตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมอืงเพื่อให้เกดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมคีม ทุกชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เชน่ มดีพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตัวข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช ัน่ น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองไดไ้มเ่กนิ 10 ชิ้น ในบรรจุภณัฑ์ละไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงตอ่เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และห้ามมรีอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารช ั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแตล่ะสายการบิน) การเรียกเกบ็คา่ระวางน ้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บิน หากน ้ าหนักกระเป๋าเดินทางเกนิกวา่ท่ีสายการบินก  าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ ตอ้งมนี ้ าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสัีดส่วนไม ่
เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหนว่ยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหนว่ยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก  าหนดให้ต ่ากวา่มาตราฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก  าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บภาระ ความรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้ าหนักส่วน
ท่ีเกนิ 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมลีอ้เล่ือนและมขีนาดใหญเ่กนิไป อาจไมเ่หมาะกบัการถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) 



 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกิดการสูญหาย 
 ของมคีา่ทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกดิการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้ง น้ีจะ
ชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดินทางช ั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเ ดินทางช ั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้ นจึง
ไมแ่นะน าให้โหลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ  ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญเ่กดิการสูญหายระหวา่งการทอ่งเ ท่ียว ( ระหวา่งทัวร์ ไมใ่ชร่ะหวา่งบิน ) โดยปกติประกนัภ ัยการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ได้จดัท าให้ลูกคา้จะไมค่รอบคลุมคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญสู่ญ 

  กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บริษทัฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบชดเชยคา่เสียหายให้ทา่นได ้  
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศนอร์เวย์ 
 (ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ) 

สถานฑตูไมอ่นุญาตให้ดึงเลม่พาสปอร์ต หากไดย่ื้นเขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ทา่นรู้วา่ตอ้งใชเ้ลม่กรุณาแจง้บริษัททัวร์ฯ เพื่อขอย่ืน  
วซีา่ลว่งหน้ากอ่นกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบินในชว่งท่ีทา่นจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอา่นให้เขา้ใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอยา่ด้ือและยึดติดกบัการย่ืนในสมยักอ่น ) 

 
1. หนังสือเดินทาง อายุใชง้านได ้เกนิ 6 เดือนข้ึนไป และ มหีน้าวา่งอยา่งน้อย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พ้ืนฉากหลังรูปต้องเป็นพ้ืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพ้ืนเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวม

แว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทยีบรูปกับหน้าวีซ่าทีเ่คยได้)  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถา่ยหน้าแรกท่ีมรีายละเอียดบา้นเลขท่ีมาด้วย)  
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหน้าเป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้ าน าหน้าเป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม)่ ตอ้งย่ืนเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เทา่นั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชื่อ) มคีวามสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเทา่นั้นและให้ระบุ

วา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชื่อบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเทา่นั้นและให้ระบุ

วา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชื่อมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบุสถานฑตูและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมรีายชื่อผูป้ระกอบกจิการ (อายุไมเ่กนิ 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชย์ท่ีมชีื่อผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนักงานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหนง่ ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสือรับรองจากหนว่ยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถา่ยส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ตอ้งมหีนังสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก  าลงัศึกษาอยู ่ ระบุช ั้นปีท่ีศึกษา  

 
 



 
 

11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เลม่เดียวกนั) 
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ

เจา้ของบญัชีให้ครบถว้น มอีายุไมเ่กนิ 1 เดือนนับจากวนัท่ีจะย่ืนวซีา่ 
- ส าเนาสมดุบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นับข้ึนไปจากเดือนท่ีจะย่ืนวซีา่ มยีอดเงินไมต่ ่ากวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 

ทา่น และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไมก่า้วขา้มเ ดือน (ปรับสมดุและส าเนา 1 เดือนกอ่นย่ืนวซีา่) 
 

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

หมายเหตุ : หากสมดุบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมกีารกระโดดขา้มเดือน (ยอดไมต่อ่เน่ือง) เชน่จากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไมม่)ี ทา่นตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถา่ยส าเนาสมุดบญัชี 

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

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

ชื่อเจา้ของบญัชีให้ครบถว้น มอีายุไมเ่กนิ 20 วนันับจากวนัท่ีจะย่ืนวซีา่ 
- ส าเนาสมดุบญัชีฝากประจ า มยีอดเงินไมต่ ่ากวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น  

 
หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชื่อเจา้ของบญัชี รับรองคา่ใชจ้า่ยให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู ้ถูก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์วา่เ ป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 
 
กรณีนายจา้งรับรองคา่ใชจ้า่ยให้ลูกจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑตูไมรั่บพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไมต่อ้งแนบมา นะคะ่) 

 


