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ทัวร์กรีนแลนด์ - ไอซ์แลนด์ 11 วัน 8 คืน 
โดยสายการบินไทย (TG) 

     

 
  

ล่องเรือส าราญ Ocean Atlantic ในเครือAlbatros Expeditions 
พิเศษ!! ร่วมทริปกับคุณกาญจนา หงส์ทอง กูรูด้านการท่องเที่ยว !! 

 
 
 
  

 

  

  
 

 
  
 
   
 

 
 

 
 

 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 
 

 

 

 

 

VS121219 

Page 2 of 18  

 เที่ยว2 ประเทศ สบายๆ แบบไม่เร่งรีบ ท้ังกรีนแลนด์และไอซ์แลนด์  
 เพลิดเพลินและผ่อนคลายไปกับการแช่น้ าแร่ที่ Blue Lagoon ประเทศไอซ์แลนด์ และเที่ยว Golden Circle 
 เรือและโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน   
 บนเรือท่ีพักมีบริการอาหารหลากหลาย ทั้งเอเชียและ ยุโรป  
 สัมผัสธรรมชาติที่ยังคงสภาพความงาม ไร้สิ่งรบกวน เป็นแดนสวรรค์ของนักถ่ายภาพ  
 เที่ยวเมืองซิซิมิยุท (Sisimiut) ชมความ ยิ่งใหญ่ของก้อนน้ าแข็ง ณ จุด ชมวิวบนเนินเขา สามารถเก็บภาพความประทับใจ

ไดอ้อย่างใกล้ชิด  
 ลงเรือโซดิแอก (Zodiac Boat) ชมเมืองซิซิมิยุท - เดินเที่ยวชม Nasaasaaq Mountain 
 ชม เมืองเกเกอทาร์ซวก (Qeqertarsuaq) เมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะทางตอนเหนือของกรีนแลนด์ เป็นอีกเมืองที่มีทัศนียภาพอัน

สวยงาม 
 ชม ธารน้ าแข็งอิควิป เซอร์เมีย (Eqip Sermia) หรือรู้จักกันในชื่อ “Eqi” กล่าวได้ว่าเป็นธารน้ าแข็งเก่าแก่อายุหลายหม่ืนปี 

ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
 ชมเมืองอิลลูลิทแซท (llulissat) เมืองท่องเที่ยวส าคัญของเกาะกรีนแลนด์ตัวเมืองถูกโอบล้อมด้วยธารน้ าแข็ง (Icefjord) ที่

สวยงามอลังการจน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก 
 รวมค่า Gratuities fee พนักงานบนเรือเรียบร้อยแล้ว + รวมทิปพนักงานขับรถแล้ว + พักโรงแรม 4+5 ดาว 
 ปิดท้ายทริปด้วยการเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเก้น  และช้อปปิ้ง ณ สตร้อยท์ (THE STROGET) 

ถนนสายส าคัญของเมือง และถือเป็นถนนช้อปปิ้งสายท่ียาวที่สุดของโลกอีกด้วย  

อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย คิดเป็น 33 ยูโร หรือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการ 
ทั้งหมดหลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว 

ก าหนดการเดินทางวันที่ 12-22 ส.ค. 63 ราคาเริ่มต้นที่  274,900.- (พักบนเรือ ห้องวิวหน้าต่าง Porthole Cabin) 

 

 

ตารางเที่ยวบิน 
วันบิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา ระยะเวลาบิน 

วันที่สอง กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเก้น BKK-CPH TG950 01.20-07.40 11.20 ชั่วโมง 

วันที่สอง โคเปนเฮเก้น-เรคยาวิค CPH-KEF FI205 14.05-15.15 3.15 ชั่วโมง 
วันที่สาม เรคยาวิค-แคงเกอร์ลุสซวก KEF-SFJ FI XXX 18.00-18.00 3 ชั่วโมง 

วันที่แปด แคงเกอร์ลุสซวก-เรคยาวิค SFJ- KEF FI XXX 19.30-23.40 3.10 ชั่วโมง 

วันที่เก้า เรคยาวิค-โคเปนเฮเก้น KEF-CPH FI206 08.00-13.15 3.10 ชั่วโมง 
วันที่สิบ โคเปนเฮเก้น-กรุงเทพฯ CPH-BKK TG951 14.25-06.00+1 10.15 ชั่วโมง 
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สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 
แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโคเปนเฮเก้น - สนามบินเรคยาวิค - วงกลมทองค า - อุทยานแห่งชาติธิงเวลีร์ - น้ าตกกูล
ฟอสส์ - น้ าพุร้อนเกย์ซีร์ 

วันที่3 
โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา - เพอร์แลน - Hofdi House - Blue Lagoon - ต่อเครื่องสู่เมืองแคงเกอร์ลุสซวก - เช็คอิน
ขึ้นเรือ Albatros Expeditions - พักบนเรือ 

วันที่4 
เมืองซิซิเมียท - จุดชมวิวบนเนินเขา - เมืองซิซิมิยุท - Nasaasaaq Mountain - กลับข้ึนเรือ Albatros 
Expeditions - พักบนเรือ 

วันที5่ 
เมืองคีเคอร์ทาซวค - ล่องเรือโซดิแอกชมบรรยากาศธรรมชาติแห่งกรีนแลนด์ - อิควิป เซอร์เมีย - ธารน้ าแข็งอิควิป 
เซอร์เมีย - กลับข้ึนเรือ Albatros Expeditions - พักบนเรือ 

วันที6่ 
เมืองอิลลูลิแซท - ล่องเรือโซดิแอกชมฮัมแบคเวลส์ - ล่องเรือโซดิแอกเที่ยวชมเมืองอิลลูลิแซท - กลับข้ึนเรือ 
Albatros Expeditions - พักบนเรือ 

วันที7่ 
เมืองอิททิลิค - หมู่บ้านซาร์ฟานงึด - ล่องเรือโซดิแอกชมวิถีชีวิตชาวบ้าน - กลับข้ึนเรือ Albatros Expeditions - 
พักบนเรือ 

วันที8่ 
เรือ Albatros Expeditons เทียบท่าเรือเมืองแคงเกอร์ ลุสซวก - Reindeer Glacier - เดินเทรคกิ้งชมกลาเซียร์ - 
สนามบินเมืองแคงเกอร์ลุสซวก - ต่อเครื่องสู่เมืองเรคยาวิค - เข้าที่พัก 

วันที9่ สนามบินเรคยาวิค - ต่อเครื่องสู่โคเปนเฮเก้น - The Stroget - เข้าที่พัก 

วันที1่0 สนามบินเมืองโคเปนเฮเก้น 

วันที1่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
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เรือ Ocean Atlantic หนึ่งในเรือส ารวจชั้นน าในเครือAlbatros Expeditions ซึ่ง 

มีความแข็งแรงและปลอดภัยสูงสุด สามารถล่องได้ทั้งบริเวณข้ัวโลกเหนือ/ใต้ 

Arcticและ Antarctica บนเรือมีพนักงานมืออาชีพและไกด์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา สะดวก 
สบายด้วย lounge บริการชา/กาแฟ และขนมต่างๆ ห้องอาหารนานาชาติ ห้องบรรยาย ห้องออกก้าลังกาย สระว่ายน ้า ดาดฟ้า
ส้าหรับท้ากิจกรรมต่างๆ อีกทั งเรือZodiacs เรือยางล้าเล็กที่จะพาท่านท่องเที่ยวกรีนแลนด์อย่างใกล้ชิดและเป็นมิตรกับธรรมชาติ 
ห้องพักบนเรือออกแบบอย่างทันสมัย มีห้องน ้าในตัว  สิ่งอ้านวยความสะดวกท่ีจ้าเป็นภายในเคบินรวมถึงเสื อชูชีพ ระบบคีย์การ์ด
เพ่ือความปลอดภัยของท่าน 
พักบนเรือ Ocean Atlantic ประเภทห้องคู่ -ช่องหน้าต่างกลมแบบ Porthole Cabin 
และ ประเภทห้องคู่ -ช่องหน้าต่างเหลี่ยมแบบ Window Cabin 

 

 

 

 

 
 
 
 
วันทีห่นึ่ง กรุงเทพฯ 12 สิงหาคม 2563 

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทางเข้าที่ 4 พบกับเจ้าหน้าที่ 
ของบริษัทฯ ที่เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) ประตู 4  
โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ้านวยความสะดวกแก่ท่าน 

 

วันที่สอง กรุงเทพฯ - โคเปนเฮเก้น - เรคยาวิค 13 สิงหาคม 2563 
01.20 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ เมืองโคเปนเฮเก้น โดยเที่ยวบินที่ TG950  
07.40 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองโคเปนเฮเก้น เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง  
14.05 น. ออกเดินทางสู่เรคยาวิค โดยสายการบิน Iceland Air เที่ยวบินที่ FI205  
15.15 น. เดินทางถึงเรคยาวิค (REYKJAVIK) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์เป็นเมือง

หลวงที่ตั งอยู่ใกล้กับขั วโลกเหนือมากท่ีสุด โดยตั งอยู่ไม่ไกลจากเส้น 
อาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อย
แล้ว 
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16.00 น. น้าท่านออกเดินทางสู่ วงกลมทองค า (GOLDEN CIRCLE) ที่เมื่อผู้มาเยือน 
ไอซ์แลนด์ต้องไม่พลาดที่จะมาท่องเที่ยวและ แวะชม อุทยานแห่งชาติธิงเวลีร์  
(THINGVELLIR NATIONAL PARK) อยู่ทางด้านตะวันออกของเรคยาวิค  
เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ ซึ่งก่อตั งขึ นเมื่อปี ค.ศ. 1928  
ถูกขึ นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ว่าให้เป็นสถานที่อันเป็น 
มรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก Thingvellir จะมีรอยแตกแยก 
ของแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (The Mid - Atlantic Rift) แล้ว ยังมีภูเขา  
ทุ่งลาวา หุบผา ถ ้า ล้าธาร น ้าตกและทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ชม 
รอยแตกของเปลือกโลกท่ีกว้างขึ นในแต่ละปี เนื่องจากมีการเคลื่อนตัวแยก 
ออกจากกันอยู่ตลอดเวลา   
ได้เวลาอันสมควร น้าท่านเดินทางสู่ น้ าตกกูลฟอสส์ (GULLFOSS) น ้าตกท่ี 
ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นน ้าตกท่ีสวยงามที่สุดในไอซ์แลนด์ และอาจจะ 
กล่าวได้ว่าสวยงามกว่าน ้าตกไนแองการ่าอีกด้วย ถือว่าเป็นน ้าตกมีชื่อแห่ง 
หนึ่งในจ้านวนสถานที่ท่องเที่ยวๆ หลายแห่งของประเทศนี   
จากนั นน้าท่าน ชม น้ าพุร้อนเกย์ซีร์ (GEYSIR) น ้าพุร้อนที่ตั งอยู่ทางทิศตะวันตก 
เฉียงใตข้องไอซ์แลนด์ มีความร้อนประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ่งขึ นมาจากใต้ 
ดิน ในอดีตน ้าพุร้อน สามารถพุ่งได้สูงถึง 200 ฟุตทีเดียว แต่น่าเสียดายที่ 
ในปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั นอีกแล้ว แต่ก็ยังสามารถพุ่งได้มากสุดที่ประมาณ  
60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาที นับเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 
อีกแห่งหนึ่งที่ท่านไม่ควรพลาดชมเช่นเดียวกัน    

 

19.30 น. รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  
20.30 น. น้าท่านสู่ที่พักโรงแรม GRAND HOTEL REYKJAVIK หรอืเทียบเท่า  

วันที่สาม เรคยาวิค - เมืองแคงเกอร์ลุสซวก - เรือ ALBATROS EXPEDITONS 14 สิงหาคม 2563 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  น้าท่าน ถ่ายภาพความงามของโบสถ์ประจ้าเมือง โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา 
(HALLGRÍMSKIRKJA) เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ ตัวโบสถ์
มีความสูงถึง 74.5 เมตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิส เริ่ม
ก่อสร้างตั งแต่ปี1945 แล้วเสร็จปี ค.ศ.1986 บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ยังมี
อนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน (Leifr Eiriksson) ยืนตระหง่านอยู่เบื องหน้า ซึ่งใน
ประวัติศาสตร์ไอซ์แลนด์ถือว่าวาเลฟร์เป็นชาวนอสร์ ชาติยุโรปคนแรกที่ไปเหยียบ
ดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึง กรีนแลนด์ด้วย โดยอนุสาวรีย์นี  สหรัฐอเมริกา
มอบให้แก่ไอซ์แลนด์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี รัฐสภาของ
ไอซ์แลนด์   
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จากนั นน้าท่าน ชมเพอร์แลน (PERLAN) สถานที่ที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น  
และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเรคยาวิก เนื่องจากตั งอยู่บนเนินเขา มีความสูง 
เท่ากับอาคาร 5 ชั น จากพื นดิน 25.7 เมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ ด้านบน 
เป็นรูปทรงคล้าย ลูกโลกครึ่งวง ตั งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน ้าขนาดใหญ่ 4 
ฐาน ที่มองเห็นได้ในระยะไกล โดดเด่น Perlan ในภาษาไอซ์แลนด์ ตรงกับ 
ภาษาอังกฤษว่า The Pearl ที่แปลว่า อ่าว ซึ่งการสร้างสถานที่แห่งนี  จะให้ 
หมายถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวเรคยาวิก น้าท่านไปชมสถานที่ส้าคัญอีก 
แห่งหนึ่งคือ HOFDI HOUSE บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของชาติอัน 
น่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี ยง ผู้น้า 2 ประเทศ มหาอ้านาจผู้ 
ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น น้าท่าน ผ่านชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด 
และศาลาเทศบาลเมือง    

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น  
12.30 น. จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ BLUE LAGOON สถานที่อาบน ้าแร่ขนาดใหญ่ และ 

มีชื่อเสียงที่สุดในโลก เป็นบ่อน ้าร้อนที่มีแร่ธาตุต่างๆ มากมาย ซึ่งช่วยรักษา 
ผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง อิสระให้ท่านแช่ตัวในสระธรรมชาติ ผ่อนคลายความ 
เมือ่ยล้าจากการเดินทาง (มีบริการผ้าเช็ดตัวรวมอยู่ในค่าทัวร์ และมีชุด 
ว่ายน้ าให้เช่า ส าหรับท่านที่ไม่ได้เตรียมไปเอง) 

 

14.30 น. จากนั นน้าท่านเดินทางสู่สนามบิน  
18.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Iceland Air เที่ยวบินที่ FI xxx สู่ เมืองแคง 

เกอร์ลุสซวก (Kangerlussuaq) 
 

18.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองแคงเกอร์ลุสซวก(Kangerlussuaq) เมืองศูนย์กลาง 
การบินทั งภายในและระหว่างประเทศ ปกคลุมด้วยแผ่นน ้าแข็งกรีนแลนด์  
(Greenland Ice Sheet) ที่ยิ่งใหญ่ 

 

 ถึงเวลาอันสมควร น้าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองแคงเกอร์ลุสซวก เพ่ือ 
เตรียมตัวเช็คอินขึ นเรือ ALBATROS EXPEDITIONS 

 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม  
พักที่ เรือ ALBATROS EXPEDITIONS  

วันทีส่ี่ เมืองซิซิเมียท 15 สิงหาคม 2563 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ  
 เดินทางถึง เมืองซิซิเมียท(Sisimiut) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของกรีนแลนด์

และเป็นแหล่งอารยธรรมอายุกว่า 4,000 ปีที่ตั งถิ่นฐานดั งเดิมของชาวเอสกิโม 
(Inuit) ซึ่งยังหลงเหลือหลักฐานและร่องรอยความเป็นอยู่ให้เห็น และชมความ 
ยิ่งใหญ่ของก้อนน ้าแข็ง ณ จุด ชมวิวบนเนินเขา สามารถเก็บภาพความประทับใจได
อ้อย่างใกล้ชิด นอกจากนั นยังเป็นเมืองท่าท่ีส้าคัญแห่งหนึ่งของประเทศเนื่องจาก
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เป็นเมืองทีไ่ม่มีก้อนน ้าแข็งในเส้นทางเดินเรือในช่วงหน้า ร้อน ท้าให้สามารถท้าการ
ล่องเรือ หรือขนส่งสินค้าทางเรือได้นอกจากนั นยังเป็นเมืองที่มีสีสันของบ้านเรือน
โดด เด่นที่สุด เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งเมืองใหญ่ของกรีนแลนด์ น้าท่าน ชมเมืองซิซิมิ
ยุท   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ  
 น้าคณะ Hiking ถึง Nasaasaaq Mountain จากนั นน้าท่านกลับขึ นเรือ 

หมายเหตุ : การท่องเที่ยวขึ นอยู่กับสภาพอากาศเอื ออ้านวย ดังนั นอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในแต่ละวัน 

 

ค่้า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ  
พักที่ เรือ ALBATROS EXPEDITIONS  

วันทีห่้า เมืองคีเคอร์ทาซวค - อิควิป เซอร์เมีย 16 สิงหาคม 2563 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ  

 

น้าท่านเที่ยวชม เมืองคีเคอร์ทาซวค(Qeqertarsuaq) เมืองที่ตั งอยู่บนเกาะทาง
ตอนเหนือของกรีนแลนด์ เป็นอีกเมืองที่มีทัศนียภาพอันสวยงาม 
น้าท่านลงเรือโซดิแอก (Zodiac Boat) เพ่ือขึ นฝั่งและเที่ยวชมความน่ารักของ
เมืองอีกแห่งที่เรียกได้ว่าด้ารงชีวิตอยู่ใกล้ขั วโลกเหนือมากที่สุด ท่านจะได้สัมผัสกับ
บรรยากาศธรรมชาติแห่งกรีนแลนด์ทุ่งน ้าแข็ง และ วิถีชีวิตของชาวกรีนแลนด์ ให้
ท่านได้เดินชมอาคารบ้านเรือนของชาวเมือง และให้ท่านได้ชมการเต้นระบ้าโดยชาว
พื นเมือง หลังจากนั นน้าท่านเดินไปตามทางริมทะเลเพื่อชมไอซ์เบิร์ก 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ  

 

น้าท่านเดินทางสู่ อิควิป เซอร์เมีย (Eqip Sermia) เป็นเมืองปากอ่าวธาร 
น้าท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรืออย่างใกล้ชิดเพ่ือชม ธารน้ าแข็งอิควิป เซอร์เมีย 
(Eqip Sermia) หรือรู้จักกันในชื่อ “Eqi” กล่าวได้ว่าเป็นธารน ้าแข็งเก่าแก่อายุ
หลายหมื่นปี ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพียงแห่งเดียวที่มนุษย์สามารถเข้าไปชมได้อย่าง
ใกล้ชิดที่สุด จัดเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2004 เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกที่น่าตื่น
ตาตื่นใจซึ่งก้อนน ้าแข็งจ้านวนมหาศาลไหลลงทะเลทาง Ilulissat Icefjord (อิลลูลิ
ทแซท ไอซ์ฟยอร์ด) ถือได้ว่าเป็นที่สุดของธารน ้าแข็งทางฝั่งตะวันตกของกรีนแลนด์   
เป็นปากทางสู่ทะเลของธารน ้าแข็ง Sermeq Kujalleq ซึ่งเป็นหนึ่งใน ธารน ้าแข็งที่
ไหลเร็วที่สุดในโลก 19 เมตรต่อวัน และนอกจากนั นมันก็ยังมีการเคลื่อนตัวมากที่สุด
ในโลกด้วยธารน ้าแข็งแห่งนี ท้าให้เกิดน ้าแข็งเกิดการแตกตัวถึง 35 ลูกบาศก์
กิโลเมตรต่อปี หรือ 10% ของน ้าแข็งในกรีนแลนด์ทั งหมดและมากกว่าธารน ้าแข็ง 
อ่ืนๆ รอบแอนตาร์กติกา เสียงการแตกตัวของน ้าแข็งเปรียบเสมือนเสียงระเบิดดัง 
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กึกก้อง เคลื่อนตัวเบียดเสียดกลายเป็นก้อนน ้าแข็งน้อยใหญ่ลอยล่องอยู่กลางทะเล 
เชื่อกันว่าก้อนน ้าแข็งมหึมาที่เรือไททานิกชนจนอัปปางก็มีแหล่งก้าเนิดมาจากที่นี่ 
เดินไปฟังเสียงน ้าแข็งไหลบดกัน นั่งชมก้อนน ้าแข็งไหลลงทะเล 

ในอ่าว Disko bay โดยปกติจะมีวาฬอาศัยอยู่ถึง 15 สายพันธุ์ ในช่วงฤดู
หนาวจะมี 3 สายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในอ่าวนี  Narwhals Whale / Beluga Whale / 
Bow - Head Whale อาศัยอยู่ แต่ในปัจจุบันไม่ค่อยได้พบเห็น Blue Whale / 
Keller Whale และในช่วงฤดูร้อนจะมี Minke whale / Fin whale and 
Humpback whale มาอวดโฉมรอต้อนรับนักท่องเที่ยว 

หมายเหตุ : การท่องเที่ยวขึ นอยู่กับสภาพอากาศเอื ออ้านวย ดังนั นอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในแต่ละวัน 

ค่้า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ  
พักที่ เรือ ALBATROS EXPEDITIONS  

วันทีห่ก อิลลูลิทแซท 17 สิงหาคม 2563 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ  

 เดินทางถึง เมืองอิลลูลิแซท (llulissat) เมืองท่องเที่ยวส้าคัญของเกาะกรีนแลนด์
ตัวเมืองถูกโอบล้อมด้วยธารน ้าแข็ง (Icefjord) ที่สวยงามอลังการจน ได้รับการขึ น
ทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก สามารถมองเห็นก้อนน ้าแข็ง (Iceberg) ได้แทบทุกจุด
ในเมือง น้าท่านลงเรือโซดิแอก (Zodiac Boat) เพ่ือไปชมฮัมแบคเวลส์ 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ  
บ่าย น้าท่านลงเรือโซดิแอก (Zodiac Boat) เพ่ือเที่ยวชมเมืองเป็นเสน่ห์อีกกิจกรรม

หนึ่งที่น่าสนใจในเมืองอิลลูลิแซท เมืองนี มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ 
ประชากรราว 4,500 คน ในฤดูร้อนท่านสามารถชมปรากฏพระอาทิตย์เที่ยงคืนได้
ในระหว่าง 1 มิถุนายน   -  31 สิงหาคม เมืองนี มีการค้นพบในปี 1741 ชื่อเรียก
เดิมว่า ยาคอบฮาฟ์น เรื่องราวในประวัติศาสตร์ตั งแต่เมื่อครั งยังเป็นเมืองขึ นของ
เดนมาร์ก รวมไปถึงวัฒนธรรมของชาวกรีนแลนด์ดิก ล้วนท้าให้เมืองมีเสน่ห์มากขึ น
ชวนให้หลงใหล ท่าจอดเรือของชาวประมงกว่า 100 ล้า และอุตสาหกรรมการ
ประมงอันทันสมัย ทั งเป็นแหล่งอาหารและการส่งออก แล้วเดินต่อไปชมโบสถ์ 
Zion ซึ่งสร้างมาตั งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดใน
กรีนแลนด์ยุคนั น หมายเหตุ : การท่องเที่ยวขึ นอยู่กับสภาพอากาศเอื ออ้านวย 
ดังนั นอาจมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในแต่ละวัน 

 

ค่้า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ  

พักที่ 
เรือ Albatros Expeditions 
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วันทีเ่จ็ด อิททิลิค - ล่องเรือเพื่อเดินทางสู่ เมืองแคงเกอร์ลุสซวก 18 สิงหาคม 2563 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ  

 เรือล่องสู่ เมืองอิททิลิค (Itilleq) เมืองทางตอนกลางชายฝั่งตะวันตกของ
กรีนแลนด์เป็นเมืองที่อยู่เหนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลเพียง 2 กิโลเมตร บนช่องแคบ
เดวิส (Davis Strait) เป็นเมืองที่มีประชากรอยู่เพียงร้อยกว่าครัวเรือนแต่แฝงไปด้วย
ธรรมชาติและความสวยงามของทุ่งหญ้าสลับธารน ้าแข็ง ก้อนน ้าแข็ง และบ้านเรือน
หลากสีแห่งกรีนแลนด์ 
อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือ 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ  
บ่าย เรือล่องสู่ หมู่บ้านซาร์ฟานงึด (Sarfannguit) น้าท่านลงเรือโซดิแอก (Zodiac 

Boat) เพ่ือไปชมวิถีชีวิตชาวบ้าน และมีของที่ระลึกจัดจ้าหน่ายดดยชาวบ้าน 
 

ค่้า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ  
พักที่ เรือ ALBATROS EXPEDITIONS  

วันทีแ่ปด แคงเกอร์ลุสซวก - เรคยาวิค 19 สิงหาคม 2563 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ  

 เรือ ALBATROS EXPEDITONS เดินทางกลับมาถึงท่าเรือเมืองแคงเกอร์ 
ลุสซวก 
จากนั นน้าท่านเดินทางเพ่ือสู่ Reindeer Glacier โดยรถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4x4  
จะพาท่านตะลุยบนถนน Off Road สภาพต่างๆในบรรยากาศแบบทุ่งหญ้าทุนดรา 
มาช่วยกันเสาะหาสัตว์ประจ้าถิ่น อาทิ กวาง (Reindeer)  นับหมื่นตัว  วัวมัสก์
อ็อกซ์  (Musk Ox)  สุนัขจิ งจอกขั วโลก (Polar fox)  กระต่าย  รวมถึงนกสายพันธุ์
ต่างๆ   
หลังจากนั น พาท่านเดินเท้าเทรลสั นๆ ขนานกับขอบธารน ้าแข็งมรดกโลก เสมือน
กับก้าแพงน ้าแข็งขนาดยักษ์ตั งตระหง่านอยู่ฝั่งตรงข้ามตัดกับเส้นขอบฟ้า ให้ท่านใช้
เวลาเก็บภาพความทรงจ้า ความงามในหลากมิติเบื องหลังกลาเซียร์  เสียงค้าราม
จากน ้าแข็งที่เคลื่อนไหว อาจท้าให้ท่านตื่นตาตื่นใจอีกครั งเมื่อน ้าแข็งก้อนมหึมาพัง
ครืนต่อหน้าต่อตา นับเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่มนุษย์ต่างยอม
ศิโรราบ 

 

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบ BBQ   
15.00 น. น้าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองแคงเกอร์ลุสซวก   
19.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Iceland Air เที่ยวบินที่ FI xxx สู่เมืองเรคยาวิค   
23.40 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเรคยาวิค  

ที่พัก น้าท่านสู่ที่พักโรงแรม RASISSON KEFLAVIK HOTEL AIRPORT หรือเทียบเท่า  
ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
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วันทีเ่ก้า เรคยาวิค - โคเปนเฮเก้น 20 สิงหาคม 2563 
05.00 น. รับประทานอาหารเช้า แบบ SetBox  
05.30 น. น้าท่านเดินทางสู่สนามบิน  
08.00 น. ออกเดินทางสู่โคเปนเฮเก้น โดยสายการบิน Iceland Air เที่ยวบินที่ FI206  
13.15 น. เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเก้น  (COPENHAGEN) เมืองหลวง และเมือง 

ชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์  
และเป็นย่านธุรกิจที่ส้าคัญ เนื่องจากมีการท้าประมง และเป็นเมืองท่าของ 
การขนส่งสินค้าการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม อีกทั งยังเป็นเมืองใหญ่ที่ 
สวยงาม และน่าสนใจด้วยมีลักษณะของการผสมผสานวิถีชีวิตหลากหลาย 
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  
อิสระอาหารกลางวัน(Allowance 20 EUR.) 

 

 จากนั นน้าท่านเดินเล่นบริเวณจุดเริ่มต้นของถนนช้อปปิ้งสายส้าคัญของเมือง และ
ถือเป็นถนนช้อปปิ้งสายที่ยาวที่สุดของโลกอีกด้วย ถนนสายนี เรียกว่า สตร้อยท์ 
(THE STROGET) ตามภาษาแดนิชซึ่งเชื่อมต่อกับจัตุรัสคองนูโทรว์ ซึ่งมีพระบรม
รูปทรงม้าของพระเจ้าคริสเตียนที่ 5 อยู่ตรงจุดกึ่งกลาง อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับ
การเดินเล่น และถ่ายภาพบรรยากาศของเมืองตามอัธยาศัย   

 

ค่ า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  
 น้าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL SKT PETRI หรือเทียบเท่า 

วันทีสิ่บ โคเปนเฮเก้น 21 สิงหาคม 2563 
เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบ Set Box  

11.00 น. จากนั นน้าท่านเดินทางสู่สนามบิน  
อาหารกลางวันในสนามบิน (Allowance 20 EUR.) 

 

14.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG951  
วันทีส่ิบเอ็ด เรคยาวิค 22 สิงหาคม 2563 

06.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

*** ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงที่  
 การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษัทฯ 

จะยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ *** 
หมายเหตุ : การยื่นวีซ่าจะต้องแสดงตน ณ สถานทูตเดนมาร์ก ทุกท่านเพื่อยื่นวีซ่าเข้าประเทศไอซ์แลนด์และประเทศ
กรีนแลนด์ ส าหรับประเทศกรีนแลนด์ หลังอนุมัติจะมีข้อความระบุ Valid for Greenland ประเภท M (Multiple Entry) 
ในหน้าวีซ่าทุกครั้ง  
 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า 12-22 ส.ค. 63 (คณะออกเดินทางไม่ต่ ากว่า 15 ท่าน) 
 ผู้ใหญ่พักห้องคู่แบบวิวหน้าต่าง Porthole Cabin (ห้องละ 2 ท่าน)  274,900.-          
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 ผู้ใหญ่พักห้องคู่แบบวิวหน้าต่าง  Window Cabin (ห้องละ 2 ท่าน)                             
 ผู้ใหญพ่ักเดี่ยวในโรงแรมและบนเรือแบบวิวหน้าต่าง Outside Single Cabin    
 กรณีมีตั๋วแล้ว หักออก 

284,900.-          
314,900.- 
30,000.- 

ค้าแนะน้า  ส้าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ้าเป็นต้องซื อตั๋วเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื อตั๋วรถไฟ หรือ

ซื อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทาง

ของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ นกับท่านในภายหลัง 

              ทั งนี  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 

สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยงัไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
การจองทัวร์  
1. กรุณาช้าระค่ามัดจ้าทัวร์ 150,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท้าการ นับจากท่ีได้รับการยืนยันที่นั่งแน่นอน  พร้อมส่งส้าเนาหน้า
หนังสือเดินทาง (ท่ีไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐาน
โอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช้าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 65 วันท้าการ (ในช่วงปกติ) หรือช้าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 75 วัน
ท้าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร  (การไม่ช้าระเงินค่ามัด
จ้า หรือช้าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการ 
ทั้งหมดหลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว 

ค่าทัวร์รวม :  
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-โคเปนเฮเก้น-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย 
 ค่าตั๋วเครื่องบิน โคเปนเฮเก้น-เรคยาวิค-โคเปนเฮเก้น โดยสายการบิน Iceland Air 
 ค่าตั๋วเครื่องบิน เรคยาวิค-แคงเกอร์ลุยซวก-เรคยาวิค โดยสายการบิน Iceland Air 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน 
 ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
 ห้องพักบนเรือ  Albatros 4 คืน  (ตามแบบห้องพักทีท่่านได้ท้าการช้าระเงินมา)   
 ค่าอาหารทุกมื อตามระบุ และค่าน ้าดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน้าเที่ยว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าทิปพนักงานบนเรือ (Gratuities fee) 
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม 
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอ้านวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN 

คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ ส้าหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 
บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั งนี ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรค
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ประจ้าตัว (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป) 
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถฯ  
ค่าทัวร์ไม่รวม : 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย คิดเป็น 33 ยูโร หรือขึ นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่

สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหาร
ทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

 ค่าท้าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินก้าหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน ส้าหรับโหลด) และ (7 กก./1ใบ/ท่าน ถือขึ น

เครื่อง) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ น) 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 
การยกเลิก : 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันท้าการ  คืนค่าใช้จ่ายทั งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออก
ล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วัน
แรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจ้ากับทางสาย
การบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจ้าที่พัก โดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันท้าการ  หักค่ามัดจ้า 150,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วันท้าการ  หักค่ามัดจ้า 150,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วันท้าการ  หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ท้าการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน 
การน้าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม  

เอกสารยื่นวีซ่าประเทศไอซ์แลนด์และกรีนแลนด์ (2 ชุด) 

- หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่้ากว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากหมดอายุกรุณาน้าไปต่ออายุก่อน
น้าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (ส้าหรับท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ขอความกรุณา แนบมาด้วย เพ่ือ
อ้างอิงกับทางสถานทูต) 

- รูปถ่ายสี พื นหลังสีขาวเท่านั น ขนาด 2 นิ ว 2 ใบ (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง) 

- ส้าเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ใบ (หากมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ต้องแปลและมีตราประทับ บริษัทที่ถูกต้อง) 

- ส้าเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ใบ  

- ส้าเนาใบสูติบัตรกรณีที่เด็กที่มีอายุต่้ากว่า 20 ปี (แปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั นและมีตราประทับ บริษัทที่ถูกต้อง) 
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- ส้าเนาทะเบียนสมรส (แปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั นและมีตราประทับ บริษัทที่ถูกต้อง) 

- ส้าเนาใบหย่าหรือส้าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) (แปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั นและมีตราประทับ บริษัทที่
ถูกต้อง) 

- ส้าเนาใบเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) (แปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั นและมีตราประทับ บริษัทที่ถูกต้อง) 
หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ ที่มีตราประทับ บริษัทที่จดทะเบียนแปล และถูกต้องเท่านั น  

- หลักฐานการเงิน  โดยต้องขอจากทางธนาคารเท่านั น พร้อมส้าเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน พร้อม
หน้าบัญชีหน้าแรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณาส้าเนาหน้าแรกของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน) 

- หลักฐานการท้างาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั น) 
หมายเหตุ: เอกสารการเงินสามารถใช้อย่างใดอย่างหนึงได้ 

กรณีเป็นพนักงาน  

 จดหมายรับรองการท้างานจากบริษัท ระบุต้าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท้างาน และช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด  

 หากเกษียณอายุ กรุณาชี แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร (เป็นจดหมาย) เกี่ยวกับที่มาของการเงินและกรุณาแนบเอกสารที่
สามารถยื่นยันได้ว่าเกษียณอายุแล้ว เช่น บัตรราชการ บัตรพนักงาน ฯลฯ พร้อมประทับตราของบริษัท 

กรณีเป็นข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ  

 จดหมายรับรองจากหน่วยงานและส้าเนาบัตรราชการ พร้อมประทับตราองค์กร 
เกษียณอายุราชการ ส้าเนาบัตรข้าราชการเกษียณอายุ 1 ใบ 
กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

 ส้าเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั งเซ็น
ตชื่อรับรองส้าเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุส้าเนาไม่เกิน 3 เดือน) (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั น) 

 จดหมายรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก้าลังศึกษาอยู่ และส้าเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั งเซ็นชื่อรับรองส้าเนา 
พร้อมประทับตราสถาบัน 

เด็กอายุต่้ากว่า 20 ปี (แปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั นและมีตราประทับ บริษัทที่ถูกต้อง) 

 จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็ก
เดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา หรือถ้าเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา จะต้องมีจดหมายยินยอมให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั งบิดาและมารดา พร้อมมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กับบุตร 
กับผู้ที่บุตรเดินทางไปด้วย ต้องไปท้าที่ส้านักงานเขตท่ีท้าเบียนบ้านอยู่  (พร้อมแนบบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา) 
และบิดาหรือมารดจะต้องไปเซ็นต์เอกสารต่อหน้าเจ้าที่รับยื่นวีซ่า 
 
 

กรณีเป็นแม่บ้าน  

 ส้าเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) (ใช้หลักฐานการเงินของตัวเองหรือของสามีก็ได้ ในกรณี
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ที่ไม่ได้เดินทางไปกับสามี จะต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมกับเขียนชื่อ-นามสกุล วัน
เดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ที่มีด้วยกัน)  

หมายเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่้ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า 

อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี  เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท้าการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆ

เพ่ือทดแทนเป็นล้าดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่
เกิดขึ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท้าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั งนี  
บริษัทฯ จะค้านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน้าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  

 รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองที่นั ่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

 การไม่รับประทานอาหารบางมื อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการช้าระค่าทัวร์เป็นไปใน
ลักษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ 
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติ
นักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง 
 ในกรณีลูกค้าด้าเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องด้าเนินการมาพบคณะทัวร์

ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรือยกเลิกเท่ียวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช้าระ 

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก้าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการ
บินเท่านั น (ในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบินสามารถท้าการ Refund ไดเ้ท่านั น) 

 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค้ายืนยันว่าทัวร์นั นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน 
หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน  แล้วทัวร์นั นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบ
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ค่าใช้จ่ายใดๆที่เก่ียวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 
 หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ

ค่าใช้จ่ายใดๆทั งสั น 
 เมื่อท่านจองทัวร์และช้าระมัดจ้าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 

โรงแรมและห้อง 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ นอยู่กับข้อก้าหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ท้าให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิมิต่้า เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดน้าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่้ามน้าติดตัวขึ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท้าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะส้าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
( ICAO ) 

 หากท่านซื อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน้าขึ นเครื่องได้ 
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
 ของมคี่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั งนี 
จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั นธุรกิจ (Business) 
ดังนั นจึงไม่แนะน้าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช้ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น ใน
ระหว่างการเดินทาง 
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การเดินทางเป็นครอบครัว  
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ้าตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ้าเป็นต้อง
ดูแลคณะทัวร์ทั งหมด 
 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขท่ีบริษัทได้ระบุไว้
ข้างต้นทุกประการ 
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เพื่อการเดินทางอย่างอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก.. 
ด้วยประกันการเดินทางเสริมทีเ่พิ่มความคุ้มครองได้มากข้ึน... 

หมายเหตุ  
* อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ นเชิงจากอุบัติเหตุ /  
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส้าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ นในระยะเวลา 7 วันแรก จากการเดินทาง
กลับประเทศไทย / 
2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลสั (เดินทางท่ัวโลก / เดินทางเอเชีย) 

 

สนใจ “ประกันภัยการเดินทางทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจา้หน้าที่ ผู้ดูแลการจองทัวร ์ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ไม่น้อยกวา่ 
1 สัปดาห์  และกรณุาช าระค่าประกันภัยการเดินทาง ยอดเต็มจ านวน หลังจากส่งรายชื่อผูเ้อาประกันภัยแล้ว 

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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