
 

 

 

สวาลบาร์ด ขั้วโลกเหนือ 80 องศา 11 วนั 
(เยือนผืนแผ่นดนิใกล้ขั้วโลกเหนือ...ประตูสู่ North Pole …สวาลบาร์ด หมู่เกาะหมีขาว) 
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ออสโล – ลองเยยีร์เบียน – ฟูเกลิฮูเก้น – ไน ลอนดอน – ลเิลยีนฮุก – สเมียร์เรนเบิร์ก – ฟูเจียร์ซองเจน – Ice pack@80 degree  

อนัโดเยน –โมนาโค กลาเซียร์ – ไน ออลซุินด์ – กองซ์ฟอร์เด้น – บลอมสแตนท์ฮอลโบวา – เบลล์ซุนด์ – วาซอลล์บุคต้า  
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สวาลบาร์ด ขั้วโลกเหนือ 80 องศา 11 วนั 
 (เยือนผืนแผ่นดนิใกล้ขั้วโลกเหนือ...ประตูสู่ North Pole …สวาลบาร์ด หมู่เกาะหมีขาว) 

ออสโล – ลองเยยีร์เบียน – ฟูเกลิฮูเก้น – ไน ลอนดอน – ลเิลยีนฮุก – สเมียร์เรนเบิร์ก – ฟูเจียร์ซองเจน – Ice pack@80 degree  
อนัโดเยน –โมนาโค กลาเซียร์ – ไน ออลซุินด์ – กองซ์ฟอร์เด้น – บลอมสแตนท์ฮอลโบวา – เบลล์ซุนด์ – วาซอลล์บุคต้า  

คาลปิโซเบียนน์ – ลองเยียร์เบียน 

 
19 มิถุนายน 2563 กรุงเทพ – ออสโล 
 

22.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D ประตูทางเขา้ท่ี 3-4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สาย
การบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

20 มิถุนายน 2563 ออสโล – ลองเยยีร์เบียน  
 

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

07.25 น. เดินทางถึงสนามบินออสโล ประเทศนอร์เวย ์
น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 น าท่านชมเมืองออสโล (Oslo) หรือกรุงคริสเตียนเนีย นครหลวงท่ีถูกสถาปนาข้ึนไดไ้ม่นาน แต่เบ้ืองหลงัแห่ง
ความศิวิไลน้ีเต็มไปด้วยประวติัศาสตร์ยอ้นหลังกว่า 900 ปี ในอดีตออสโลจดัเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของ



 

 

จกัรพรรดิไวก้ิงโบราณ ซ่ึงอยู่ภายใต้การปกครองของพระจา้ฮาโรวแ์ฟร์แอร์โดยใช้ระบบการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย ์ น าท่านผา่นชมและแวะถ่ายรูปกบัอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกวา่ 100 ปี ท่ีเรียงราย
อยูร่อบเมืองออสโล อาทิ ท าเนียบรัฐบาล เนชั่นแนลเธียเตอร์ อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซ่ึงเป็น
สัญลกัษณ์ของเมืองออสโล น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือโบราณไวก้ิง (Viking Ships Museum) จดัแสดงเรือไวก้ิง
โบราณในแต่ละยุคสมยั ซ่ึงไดข้ดุคน้พบตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 9 ในพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ียงัจดัแสดงความเป็นมา และ 
วถีิชีวติของชาวไวก้ิงโบราณซ่ึงเรือโบราณท่ีน ามาจดัแสดงมีอายกุวา่พนัปี ตั้งตระหง่านกลางหอ้งโถงขนาดใหญ่  

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ป้อมปราการอาเคอร์ซสั (Akershus Fortress) แนวป้อมปราการโบราณท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1290 
ตามค าสั่งการของพระเจา้ Haakon ท่ี 5 เพื่อใชเ้ป็นฐานประจ าการป้องกนัเมืองออสโลจากการโจมตีของสวีเดน 
โดยในช่วงศตวรรษท่ี 18-19 เคยถูกใชเ้ป็นท่ีคุมขงันกัโทษคดีร้ายแรงและบรรดากบฏทั้งหลาย น าท่านเท่ียวชม
ความสวยงามและความเก่าแก่ของป้อมปราการแห่งน้ีท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์จวบจนปัจจุบนั น าท่านเดินทางสู่
ถนนคาร์ส โจฮนั (Karl Johans) ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของเมืองออสโล มีร้านคา้ต่างๆ ท่ีสร้างมาไม่ต ่ากวา่ 100 ปี 
บนถนนเส้นน้ียงัเป็นท่ีตั้งของห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ PALEET SHOPPING CENTER อิสระให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับการซ้ือของฝากตามอัธยาศัย หรือจะเดินเล่นภายในเมือง พร้อมเก็บภาพตึกเก่า และ 
สวนสาธารณะท่ีมีการจดัวางผงัเมืองไดส้วยงาม 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

18.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินออสโล (OSL) เพื่อเช็คอิน 
21.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินลองเยยีร์เบียน โดยสายการบิน….. (ใชเ้วลาบินประมาณ 4 ชัว่โมง) 
(หมายเหตุ.... เท่ียวบินภายใน ตารางการบินอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นปี 2020 โดยจะท าการแจง้และยนืยนัเท่ียวบินอีกคร้ัง) 
 

21 มิถุนายน 2563 ลองเยยีร์เบียน  – เช็คอนิลงเรือ Ocean Atlantic 
 

00.40 น. เดินทางถึงสนามบินลองเยยีร์เบียน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Radisson Blu Hotel **** หรือเทยีบเท่า 



 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านเท่ียวชมเมืองลองเยียร์เบียน (Longyearbyen) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและเป็นศูนยก์ลางของสวาลบาร์ด

ซ่ึงเป็นเกาะท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีสวยท่ีสุดในขั้วโลกเหนือ เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทร
อาร์กติก ตั้งอยู่ทางเหนือของยุโรปภาคพื้นทวีป ระหว่างนอร์เวยแ์ละขั้วโลกเหนือ น าท่านแวะถ่ายรูปกบัป้าย
สวาลบาร์ด ซ่ึงเป็นจุดเช็คอินท่ีนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวสวาลบาร์ดตอ้งมาถ่ายรูป จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั
เหมืองถ่านหิน (Coal Mine) ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมหลกัของสวาลบาร์ดและไดถ่้านหิน ท่ีน่ียงัไดช่ื้อวา่เป็นถ่านหิน
ท่ีมีคุณภาพอีกแห่งหน่ึงของโลก ได้เวลาน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์สวาลบาร์ด (Svalbard Museum) ซ่ึงไดช่ื้อว่า
เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีรวบรวมประวติัและส่ิงมีชีวิตท่ีพบเห็นในบริเวณขั้วโลก ไม่วา่จะเป็น หมีขาวขั้วโลก, ปลาวาฬ, 
วอรัส ตลอดจนประวติัและวถีิการด ารงชีวติของชาวพื้นเมือง 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย  น าท่านเช็คอินลงเรือ Ocean Atlantic Expedition อิสระให้ท่านไดผ้่อนคลายอิริยาบถและพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
(แนะน าให้ท่านออกก าลังกายในห้องยิม ท่ีมีบริการลูกค้าทุกท่าน เน่ืองจากในวนัรุ่งข้ึนจะเร่ิมท่องเท่ียว              
จึงแนะน าใหท้่านเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนสัมผสัสวาลบาร์ด ประตูสู่ขั้วโลกเหนือ)  

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

 
 
หมายเหตุ 
  การท่องเที่ยวโดยเรือ Ocean Atlantic ซ่ึงเป็นเรือแบบ Expedition Cruise จะมีการน าท่านลงเรือเล็กหรือ 

Zodiac ในเกือบทุกๆวัน (ขึ้นกับสภาพอากาศเอื้ออ านวยเช่นกัน ดังน้ัน โปรแกรมการท่องเที่ยว  อาจมีการ
ปรับเปลีย่นเพ่ือให้เหมาะสมกบัสภาพอากาศ) 



 

 

 

โปรแกรมการท่องเที่ยว ระหว่างวนัที่ 21 – 28 มิถุนายน 2563 
 

 

 

 (ทางเรือมบีริการอาหารเช้า, กลางวนั, เยน็, Tea Break ตลอดเวลา อาหาร Exclusive ไม่มีซ ้า) 
 

ฟูเกลิฮูเก้น (Fuglehuken) เกาะเล็กๆทางตอนเหนือของสวาลบาร์ด เป็นจุดส้ินสุดของแหลมปรินศ ์คาร์ลส ซ่ึงเกาะน้ีมี
    จุดเด่นคือมีภูเขา Fuglehukfjellet  ซ่ึงมีความสูงประมาณ 583 เมตร นอกจากน้ียงัเคยเป็น
    ท่ีตั้งของศูนยว์ทิย ุในปี 1946 หากอากาศดีท่านอาจไดพ้บเห็น กวางเรนเดียร์, แมวน ้า หรือ 
    หมีขาวในบริเวณน้ีเช่นกนั 

 
 

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


 

 

ไน ลอนดอน (Ny London), ลเิลยีนฮุก (Lilienhook)  
    เป็นบริเวณพื้นท่ีเหมืองเก่าทางตอนเหนือของสวาลบาร์ด ในเขตคองสฟยอร์ด (Kongsfjord)
    ซ่ึงบริเวณแถบน้ียงัคงมีส่ิงก่อสร้างในการท าเหมืองในสมยัก่อนใหไ้ดเ้ห็น และยงัเป็นอีก
    หน่ึงบริเวณท่ีสามารถพบเห็นสัตวข์ั้วโลกอยา่งหมีขาว สุนขัจ้ิงจอก หรือกวางเรนเดียร์ 
 
สเมียร์เรนเบิร์ก (Smeerenburg) และ เกาะฟูเจียร์ซองเจน (Fuglensongen island) 
 เกาะเล็กๆทางตอนเหนือของเกาะสวาลบาร์ด ในอดีตเป็นสถานีล่าปลาวาฬในสมยัก่อนและ

นกัล่าปลาวาฬชาวดชัช์ เป็นชาติแรกท่ีคน้พบเกาะแห่งน้ีในปี 1619 และเกาะแห่งน้ียงัเป็น
ศูนยก์ลางในการล่าปลาวาฬในอดีตอีกดว้ย ซ่ึงบนเกาะจะเห็นส่ิงก่อสร้างและอุปกรณ์ใน
การล่าปลาวาฬท่ียงัคงหลงเหลืออยู ่นอกจากน้ีบริเวณเกาะน้ียงัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตว ์             
ขั้วโลก อยา่ง วอรัส และหมีขั้วโลก อีกดว้ย 

 
Ice pack@80 degree   องศาท่ี 80 ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีกอ้นน ้าแขง็ (Ice pack) ปกคลุม ท่านอาจมีโอกาสไดพ้บเห็น

สัตวข์ั้วโลกอยา่งหมีขาวขั้วโลก (Polar Bear) ท่ีมกัอาศยัอยูใ่นบริเวณน้ี พร้อมช่ืนชม
ทศันียภาพของกอ้นน ้าแขง็และ แผน่น ้าแขง็บริเวณองศาท่ี 80 

 

 
 
เกาะอนัโดเยน (Andoyane Island)  เกาะอนัโดเยน เป็นเกาะท่ีเรียกไดว้า่เป็นถ่ินท่ีอยูข่องหมีขั้วโลกท่ีอาศยัอยูใ่นเขต
     สวาลบาร์ด นอกจากน้ียงัเป็นเกาะท่ีเป็นถ่ินท่ีอยูข่องฝงูวอรัสอีกดว้ย 



 

 

โมนาโค กลาเซียร์ (Monoco Glacier) เป็นกลาเซียร์ทางตอนเหนือของหมู่ เกาะสวาลบาร์ด ซ่ึงเป็นกลาเซียร์หรือ                  
ธารน ้ าแข็งท่ีทอดตวัในไลเดลฟยอร์ด (Liefdefjorden) เป็นอีกแผงกลาเซียร์ใหญ่อีก
แห่งของหมู่เกาะสวาลบาร์ดท่ีอยูใ่กลข้ั้วโลกเหนือมาก 

 
 
ไน ออลซุินด์ (Ny Alesund),  กองซ์ฟอร์เด้น (Kongsfjorden),  บลอมสแตนท์ฮอลโบวา (Blomstrandhalvoya) 
     ไนออลิซุนด ์เป็นเมืองท่ีตั้งเป็นสถานีวจิยัในสวาลบาร์ด ตั้งอยูบ่นแหลมบลอค 
     เกอร์ ในบริเวณกองซ์ฟยอร์ด โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีประจ าสถานีวจิยัประมาณ 30-35 
     คน นอกจากน้ียงัเป็นจุดส าหรับนกัเดินทางท่ีตอ้งการไปพิชิตขั้วโลกเหนืออีกดว้ย 
 
 เบลล์ซุนด์ (Bellsund), วาซอลล์บุคต้า (Varsolbukta) 
      เกาะท่ีมีความยาวประมาณ 20 ก.ม. ทางตะวนัตกของเกาะสวาลบาร์ด ซ่ึงเป็นเกาะ

    ท่ีแยกตวัออกมาจากยานไมเยน ฟยอร์ด มีภูมิประเทศแบบทุนดรา จึงท าให้บริเวณ
    น้ีเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของกวางเรนเดียร์ สุนขัจ้ิงจอก แมวน ้า นกนานาชนิด  

 
 

คาลปิโซเบียนน์ (Calypsobyen)  บริเวณน้ีเดิมเป็นเหมืองซ่ึงตั้งอยูบ่นแผน่ดินแบบทุนดรา อยูท่างตะวนัตกเฉียง 
    เหนือของเบลล์ซุนด์ เป็นเมืองท่ีตั้งข้ึนในปี 1918-19 และเป็นพื้นท่ีในการปกครอง
    ของบริษทั Northern Exploration Company (NEC) แต่ปัจจุบันเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์
    ของอุทยานแห่งชาติ South Spitsbergen National Park  



 

 

28 มิถุนายน 2563  ลองเยยีร์เบียน – ออสโล  
 

เชา้ตรู่ รับประทานอาหารเชา้แบบ Breakfast Box 
  เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือลองเยยีร์เบียน น าท่านรับกระเป๋าสัมภาระ  
  น าท่านเดินทางสู่สนามบินลองเยยีร์เบียน เพือ่เช็คอิน 
07.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินลองเยยีร์เบียน สู่สนามบินออสโล โดยเท่ียวบิน….(ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ชัว่โมง) 
10.35 น. เดินทางถึงสนามบินออสโล และเช็คอินการบินไทย 
14.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินออสโล สู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบิน TG955 (ใชเ้วลาบินประมาณ 11 ชัว่โมง) 
 
 

29 มิถุนายน 2563 กรุงเทพมหานคร 
 

06.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

ห้องพกัเรือ Ocean Atlantic Expedition Cruise 

 
 

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

 



 

 

สวาลบาร์ด ขั้วโลกเหนือ 80 องศา 11 วนั 
 (เยือนผืนแผ่นดนิใกล้ขั้วโลกเหนือ...ประตูสู่ North Pole …สวาลบาร์ด หมู่เกาะหมีขาว) 

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

ราคาผูใ้หญ่ หรือ เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน)   199,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 95,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-OSL-BKK (TG) หกัค่าตัว๋คืน 23,000 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคายนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 
BKK-OSL-BKK (เฉพาะ Thai Airways เท่านั้น) 

85,000 – 100,000 

ค่าวซ่ีา (หากมีวซ่ีา Multiple Schengen visa) หกัค่าใชจ่้ายคืนให ้ 3,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2563) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียวกรีนแลนด ์(ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TG/ SK (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
▪ ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ   
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง  
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี ตามระบุในรายการ 
▪ ค่าวซ่ีาเชงเกน้ 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางและทิปต่างๆ 

 
 



 

 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่า Gratuities fee คิดวนัละ 13.5 USD x 7 วัน = 94.5 USD ต้องช าระให้ทางเรือ ณ วนักลบั 

(หากค่า Gratuity มีการเปลี่ยนแปลง ตามประกาศของทางเรือ จะแจ้งให้ทราบอกีคร้ัง) 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 100,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 90 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ 
* ยกเลิก 150 วนัก่อนเดินทาง ไม่มีค่าใชจ่้าย (ตามกฎของเรือ)  
* ภายใน 90 – 149 วนัก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายตามจริง (ไดรั้บหนงัสือยนืยนัจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์) 
* ภายใน 60 – 89 วนั ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายตามจริง (ไดรั้บหนงัสือยนืยนัจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์) 
 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 
ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 



 

 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั อาจจะท า
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

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

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บิน หากน ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่ 
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 



 

 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป อาจไม่เหมาะกบัการถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญ 

▪  กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศนอร์เวย์ 
 (ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 15 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อขอยืน่ 
วซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวม

แว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหน้าวซ่ีาที่เคยได้)  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 



 

 

11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 1 เดือนก่อนยืน่วซ่ีา) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ 
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

ช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 
 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา นะค่ะ) 



 

 

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใบอ นุญำตปร ะกอบ ธุรกิจน ำ เท ี่ย ว  เลขที่  11/5171  

 

ชัน้ 16 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 เลขท่ี 170/51 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 

 

 สวาลบาร์ด ขั้วโลกเหนือ 80 องศา 11 วนั 
 (เยือนผืนแผ่นดนิใกล้ขั้วโลกเหนือ...ประตูสู่ North Pole …สวาลบาร์ด หมู่เกาะหมีขาว) 

 

 
 

ราคาทัวร์ 199,900 บาท   19 – 29 มิถุนายน 2563   

จองและมัดจ าก่อน 31 สิงหาคม 2562....... ลดทันที 5,000 บาท 
 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) หอ้งพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล ์ อาหาร 

     

     

     

     

     

     

 

ถงึ  ______________________________  จาก _____________________________________  

เบอรโ์ทร _________________________________ Email address_____________________________ 

*** กรุณาสง่ใบจองทวัรม์าที่เบอร ์02 261-2484  หรอื 02 261-2481 *** 


