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11 วัน สวาลบาร์ ด แกรนด์ ทวั ร์
(เยือนผืนแผ่นดินใกล้ ข้วั โลกเหนือ...ประตูสู่ North Pole …สวาลบาร์ ด หมู่เกาะหมีขาว)

ทีส่ ุ ดแห่ งทริปพิเศษ (ราคาสุ ดๆ)…. สวาลบาร์ ด ดินแดนสุ ดปลายทวีปยุโรป....จัดเต็มครบสู ตร
ออสโล – ลองเยียร์ เบียน – ฟูเกิลฮูเก้ น – ไน ลอนดอน – ลิเลียนฮุก – สเมียร์ เรนเบิร์ก – ฟูเจียร์ ซองเจน – Ice pack@80 degree
อันโดเยน –โมนาโค กลาเซียร์ – ไน ออลิซุนด์ – กองซ์ ฟอร์ เด้ น – บลอมสแตนท์ฮอลโบวา – เบลล์ ซุนด์ – วาซอลล์ บุคต้ า
คาลิปโซเบียนน์ – ลองเยียร์ เบียน
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7 – 17 มิ.ย. 2019

209,900 บาท
(ที่นั่งจากัดมาก มีแค่ 10 ห้ องต่ อกรุ๊ป ........ เปิ ดเพียง 2 กรุ๊ปเท่ านั้น...ห้ องพักหน้ าต่ าง)
จองและมัดจาก่ อน 31 มีนาคม 2561....... ลดทันที 10,000 บาท

11 วัน สวาลบาร์ ด แกรนด์ ทวั ร์
(เยือนผืนแผ่นดินใกล้ข้วั โลกเหนือ...ประตูสู่ North Pole …สวาลบาร์ ด หมู่เกาะหมีขาว)
ออสโล – ลองเยียร์ เบียน – ฟูเกิลฮูเก้ น – ไน ลอนดอน – ลิเลียนฮุก – สเมียร์ เรนเบิร์ก – ฟูเจียร์ ซองเจน – Ice pack@80 degree
อันโดเยน –โมนาโค กลาเซียร์ – ไน ออลิซุนด์ – กองซ์ ฟอร์ เด้ น – บลอมสแตนท์ฮอลโบวา – เบลล์ ซุนด์ – วาซอลล์ บุคต้ า
คาลิปโซเบียนน์ – ลองเยียร์ เบียน
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วันแรก
22.00 น.
วันทีส่ อง
00.55 น.
07.25 น.

กลางวัน

กรุ งเทพ – ออสโล
คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอินแถว D ประตูทางเข้าที่ 3-4 อาคารผูโ้ ดยสารขาออก สาย
การบินไทย ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออสโล – ลองเยียร์ บียน
ออกเดินทางจากสนามบินสุ วรรณภูมิ (BKK) สู่ สนามบินออสโล (OSL) ประเทศนอร์ เวย์โดยการบินไทย
เที่ยวบินที่ TG954 สายการบินบริ การอาหารค่าและอาหารเช้า บนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 11.30 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินออสโล ประเทศนอร์ เวย์
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเข้าชมพระราชวังหลวงแห่ งออสโล (Royal Palace) พระราชวังแบบนี โอคลาสสิ ก สร้างขึ้นในปี 1848
และเปิ ดให้บริ การนาเที่ยวชมพระราชวังแก่สาธารณชนในช่ วงฤดูร้อน บริ เวณจัตุรัสด้านหน้าของพระราชวังมี
อนุ สาวรี ยข์ องกษัตริ ยค์ าร์ ล โจฮาน ซึ่ งเป็ นกษัตริ ยข์ องสวีเดนและนอร์ เวย์ในปี 1818 ถึ ง 1844 ยืนเด่ นเป็ น
สัญลักษณ์ นาท่านเข้าชมความงามของห้องต่างๆภายในพระราชวังแห่งนี้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

13.00 น. นาท่านเดินทางสู่ สนามบินออสโล (OSL) เพื่อเชคอิน
(หมายเหตุ.... เที่ยวบินภายใน ตารางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในปี 2019 โดยจะทาการแจ้งและยืนยันเที่ยวบินอีกครั้ง)
15.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินลองเยียร์ เบียน โดยสายการบิน….. (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชัว่ โมง)
19.30 น. เดินทางถึงสนามบินลองเยียร์เบียน
ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Radisson Blu Hotel **** หรื อเทียบเท่า
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วันทีส่ าม ลองเยียร์ เบียน – เชคอินลงเรื อ Ocean Atlantic
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมเมืองลองเยียร์ เบียน (Longyearbyen) ซึ่ งเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็ นศูนย์กลางของสวาลบาร์ ด
ซึ่ งเป็ นเกาะที่ ได้รับการยอมรั บว่าเป็ นอี กหนึ่ งสถานที่ ที่สวยที่ สุดในขั้วโลกเหนื อ เป็ นหมู่เกาะในมหาสมุ ทร
อาร์ กติก ตั้งอยู่ทางเหนื อของยุโรปภาคพื้นทวีป ระหว่างนอร์ เวย์และขั้วโลกเหนื อ นาท่านแวะถ่ายรู ปกับป้ าย
สวาลบาร์ ด ซึ่ งเป็ นจุดเชคอินที่นกั ท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสวาลบาร์ ดต้องมาถ่ายรู ป จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปกับ
เหมืองถ่านหิ น (Coal Mine) ซึ่ งเป็ นอุตสาหกรรมหลักของสวาลบาร์ ดและได้ถ่านหิ นที่นี่ยงั ได้ชื่อว่าเป็ นถ่านหิ น
ที่มีคุณภาพอีกแห่ งหนึ่ งของโลก ได้เวลานาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สวาลบาร์ ด (Svalbard Museum) ซึ่ งได้ชื่อว่า
เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมประวัติและสิ่ งมีชีวติ ที่พบเห็นในบริ เวณขั้วโลก ไม่วา่ จะเป็ น หมีขาวขั้วโลก, ปลาวาฬ,
วอรัส ตลอดจนประวัติและวิถีการดารงชีวติ ของชาวพื้นเมือง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเชคอินลงเรื อ Ocean Atlantic Expedition อิสระให้ท่านได้ผอ่ นคลายอิริยาบถและพักผ่อนตามอัธยาศัย
(แนะนาให้ท่านออกกาลัง กายในห้องยิม ที่ มี บริ การลู ก ค้า ทุ ก ท่า น เนื่ องจากในวันรุ่ ง ขึ้ นจะเริ่ ม ท่องเที่ ยวใน
ประเทศกรี นแลนด์ จึงแนะนาให้ท่านเตรี ยมความพร้อมของร่ างกายก่อนสัมผัสสวาลบาร์ด ประตูสู่ข้ วั โลกเหนือ)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ

หมายเหตุ
การท่ องเที่ยวโดยเรื อ Ocean Atlantic ซึ่ งเป็ นเรื อแบบ Expedition Cruise จะมีการนาท่ านลงเรื อเล็กหรื อ
Zodiac ในเกื อบทุกๆวัน (ขึ้นกับสภาพอากาศเอื้ออานวยเช่ นกัน ดังนั้น โปรแกรมการท่ องเที่ยว อาจมีการ
ปรับเปลีย่ นเพื่อให้ เหมาะสมกับสภาพอากาศ)

โปรแกรมการท่ องเที่ยว ระหว่ างวันที่ 10-16 มิ.ย. 2019
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(ทางเรื อมีบริการอาหารเช้ า, กลางวัน, เย็น, Tea Break ตลอดเวลา อาหาร Exclusive ไม่ มีซ้า)
ฟูเกิลฮูเก้ น (Fuglehuken)

เกาะเล็กๆทางตอนเหนือของสวาลบาร์ ด เป็ นจุดสิ้ นสุ ดของแหลมปริ นศ์ คาร์ ลส ซึ่ งเกาะนี้มี
จุดเด่นคือมีภูเขา Fuglehukfjellet ซึ่งมีความสู งประมาณ 583 เมตร นอกจากนี้ยงั เคยเป็ น
ที่ต้ งั ของศูนย์วทิ ยุ ในปี 1946 หากอากาศดีท่านอาจได้พบเห็น กวางเรนเดียร์ , แมวน้ า หรื อ
หมีขาวในบริ เวณนี้ เช่นกัน

ไน ลอนดอน (Ny London), ลิเลียนฮุก (Lilienhook)
เป็ นบริ เวณพื้นที่เหมืองเก่าทางตอนเหนื อของสวาลบาร์ ด ในเขตคองสฟยอร์ ด (Kongsfjord)
ซึ่ งบริ เวณแถบนี้ยงั คงมีสิ่งก่อสร้างในการทาเหมืองในสมัยก่อนให้ได้เห็น และยังเป็ นอีก
หนึ่งบริ เวณที่สามารถพบเห็นสัตว์ข้ วั โลกอย่างหมีขาว สุ นขั จิง้ จอก หรื อกวางเรนเดียร์
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สเมียร์ เรนเบิร์ก (Smeerenburg) และ เกาะฟูเจียร์ ซองเจน (Fuglensongen island)
เกาะเล็กๆทางตอนเหนือของเกาะสวาลบาร์ ด ในอดีตเป็ นสถานีล่าปลาวาฬในสมัยก่อนและ
นักล่าปลาวาฬชาวดัชช์ เป็ นชาติแรกที่คน้ พบเกาะแห่งนี้ในปี 1619 และเกาะแห่งนี้ยงั เป็ น
ศูนย์กลางในการล่าปลาวาฬในอดีตอีกด้วย ซึ่ งบนเกาะจะเห็นสิ่ งก่อสร้างและอุปกรณ์ใน
การล่าปลาวาฬที่ยงั คงหลงเหลืออยู่ นอกจากนี้บริ เวณเกาะนี้ยงั เป็ นที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ข้ วั
โลก อย่าง วอรัส และหมีข้ วั โลก อีกด้วย

Ice pack@80 degree

องศาที่ 80 ซึ่งเป็ นบริ เวณที่มีกอ้ นน้ าแข็ง (Ice pack) ปกคลุม ท่านอาจมีโอกาสได้พบเห็น
สัตว์ข้ วั โลกอย่างหมีขาวขั้วโลก (Polar Bear) ที่มกั อาศัยอยูใ่ นบริ เวณนี้ พร้อมชื่นชม
ทัศนียภาพของก้อนน้ าแข็งและ แผ่นน้ าแข็งบริ เวณองศาที่ 80

เกาะอันโดเยน (Andoyane Island)

เกาะอันโดเยน เป็ นเกาะที่เรี ยกได้วา่ เป็ นถิ่นที่อยูข่ องหมีข้ วั โลกที่อาศัยอยูใ่ นเขต
สวาลบาร์ ด นอกจากนี้ยงั เป็ นเกาะที่เป็ นถิ่นที่อยูข่ องฝูงวอรัสอีกด้วย

โมนาโค กลาเซียร์ (Monoco Glacier)

เป็ นกลาเซียร์ ทางตอนเหนือของหมู่เกาะสวาลบาร์ ด ซึ่ งเป็ นกลาเซี ยร์ หรื อธาร
น้ าแข็งที่ทอดตัว ในไลเดลฟยอร์ด (Liefdefjorden) เป็ นอีกแผงกลาเซี ยร์ ใหญ่อีก
แห่งของหมู่เกาะสวาบาร์ ดที่อยูใ่ กล้ข้ วั โลกเหนือมาก
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ไน ออลิซุนด์ (Ny Alesund), กองซ์ ฟอร์ เด้ น (Kongsfjorden), บลอมสแตนท์ฮอลโบวา (Blomstrandhalvoya)
ไนออลิซุนด์ เป็ นเมืองที่ต้ งั เป็ นสถานีวจิ ยั ในสวาลบาร์ ด ตั้งอยูบ่ นแหลมบลอค
เกอร์ ในบริ เวณกองซ์ฟยอร์ด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจาสถานีวจิ ยั ประมาณ 30-35
คน นอกจากนี้ยงั เป็ นจุดสาหรับนักเดินทางที่ตอ้ งการไปพิชิตขั้วโลกเหนืออีกด้วย
เบลล์ ซุนด์ (Bellsund), วาซอลล์ บุคต้ า (Varsolbukta)
เกาะที่มีความยาวประมาณ 20 ก.ม. ทางตะวันตกของเกาะสวาลบาร์ ด ซึ่ งเป็ นเกาะ
ที่แยกตัวออกมาจากยานไมเยน ฟยอร์ ด มีภูมิประเทศแบบทุนดรา จึงทาให้บริ เวณ
นี้เป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยของกวางเรนเดียร์ , สุ นขั จิ้งจอก, แมวน้ า, นกนานาชนิด

คาลิปโซเบียนน์ (Calypsobyen)

บริ เวณนี้เดิมเป็ นเหมืองซึ่ งตั้งอยูบ่ นแผ่นดินแบบทุนดรา อยูท่ างตะวันตกเฉี ยง
เหนือของเบลล์ซุนด์ เป็ นเมืองที่ต้ งั ขึ้นในปี 1918-19 และเป็ นพื้นที่ในการปกครอง
ของบริ ษทั Northern Exploration Company (NEC) แต่ปัจจุบนั เป็ นพื้นที่อนุ รักษ์
ของอุทยานแห่งชาติ South Spitsbergen National Park

วันทีส่ ิ บ

ลองเยียร์ เบียน – ออสโล

เช้าตรู่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อสาราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อลองเยียร์เบียน นาท่านรับกระเป๋ าสัมภาระ
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินลองเยียร์เบียน เพื่อเชคอิน
ออกเดินทางจากสนามบินลองเยียร์เบียน สู่ สนามบินออสโล โดยเที่ยวบิน….(ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินออสโล และเชคอินการบินไทย

07.40 น.
10.35 น.

รหัสทัวร์ : THE9-TG-EU-7-17JUN19
14.15 น.

ออกเดินทางจากสนามบินออสโล สู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน TG955 (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชัว่ โมง)

วันทีส่ ิ บเอ็ด กรุ งเทพมหานคร
06.15 น.

เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ห้ องพักเรื อ Ocean Atlantic Expedition Cruise

ห้ องพัก แบบ C (ห้ องพักหน้ าต่ าง, ขนาดห้ อง 12-13 ตร.ม., ชั้น 4, 5)
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11 วัน สวาลบาร์ ด แกรนด์ ทวั ร์
(เยือนผืนแผ่นดินใกล้ข้วั โลกเหนือ...ประตูสู่ North Pole …สวาลบาร์ ด หมู่เกาะหมีขาว)

7 – 17 มิ.ย. 2019
อัตราค่ าบริการ

มิถุนายน 2019

ราคาผูใ้ หญ่ หรื อ เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)

209,900

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

95,000

ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน BKK-OSL-BKK (TG) หักค่าตัว๋ คืน

25,000

ชั้นธุ รกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
BKK-OSL-BKK (เฉพาะ Thai Airways เท่านั้น)
ค่าวีซ่า (หากมีวซี ่า Multiple Schengen visa) หักค่าใช้จ่ายคืนให้

85,000 – 100,000
3,500

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 9 มกราคม 2018) **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยวกรี นแลนด์ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้ รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TG/ GL (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
 ค่าวีซ่าเชงเก้น
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทางและทิปต่างๆ
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อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่ า Gratuities fee คิดวันละ 13.5 USD x 8 วัน = 108 USD ต้ องชาระให้ ทางเรื อ ณ วันกลับ
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นงั่ จ่าย 100,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ ปออกเดินทางแน่นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 90 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
* ยกเลิก 150 วันก่อนเดินทาง ไม่มีค่าใช้จ่าย (ตามกฎของเรื อ)
* ภายใน 90 – 149 วันก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริ ง (ได้รับหนังสื อยืนยันจากทางเรื อ และ แลนด์โอเปอร์ เรเตอร์)
* ภายใน 60 – 89 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริ ง (ได้รับหนังสื อยืนยันจากทางเรื อ และ แลนด์โอเปอร์ เรเตอร์)
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิ นทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่า นถู ก ปฎิ เสธการเข้า หรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นัก ท่องเที่ ย วใช้หนังสื อเดิ นทางบุ ค คล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
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โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน อาจจะทา
ให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการ
บิน หากน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สู ง ( 18 นิ้ว )
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตราฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วน
ที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป อาจไม่เหมาะกับการถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry)
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ นประเทศนอร์ เวย์
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 15 วันทาการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ ฯ เพื่อขอยืน่
วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ และกรุ ณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยืน่ ในสมัยก่อน )
1. หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รู ปถ่ ายสี หน้ าตรง ขนาด 2 นิว้ 2 รู ป พืน้ ฉากหลังรู ปต้ องเป็ นพืน้ สี ขาว (อย่าถ่ ายเอง เพราะพืน้ เป็ นสี เทา ใช้ ไม่ ได้ ) ห้ ามสวม
แว่ นสายตา (รู ปถ่ ายต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรู ปกับหน้ าวีซ่าที่เคยได้ )
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สาเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สาเนาใบมรณะบัตร
8. สู ติบตั ร (กรณี เด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสู ติบตั รมา)
9. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
10. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่ อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
- กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา
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11. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้ งั Bank guarantee และ สาเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ
เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1
ท่าน และยอดแสดงในบัญชี ตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสาเนา 15 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชี ออมทรัพย์ เล่ มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชี ออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผูถ้ ูก
รับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์วา่ เป็ นคน
ในครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา นะค่ะ)

