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ลอ่งเรือส ำรำญ แกรนด์กรีนแลนด์ 10 วัน 8 คืน 
(เยือนประเทศตดิขั้วโลกเหนือ...ประตสูู่ North Pole ผืนแผ่นดิน Arctic 1 ปี จัดทริปเดียวเท่ำนั้น) 

      

                                       โดยสำยกำรบิน ฟินน์แอร์ 
 

 

 
 

ที่สุดแห่งทริปพิเศษ (รำคำสุดๆ) กรีนแลนด์ดินแดนสุดปลำยทวีปยโุรป จัดเต็มครบสูตร 
เรคยำวิก - แคงเกอร์ลุสเซค - ซิซิมิยทุ - คิเคอทำร์ซวก - ดิสโก เบย์ - อุมมำเนค ฟยอร์ด  

 อิควิ เซอร์เมีย - อิลลูลิแซท - อิททิลิค - แคงเกอร์ลุสเซค - เรคยำวิก 

(ที่นั่งจ ำกัดมำก มีแค่ 10 ห้อง / เปิดเพียงกรุป๊เดียวเท่ำน้ัน...) 
พักโรงแรม 3 คืน - พักบนเรือส ำรำญ Ocean Atlantic Expedition 5 คืน 

อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำ Gratuities Fee วันละ 13.5 USDx6 วัน = 81-90 USD ต้องช ำระให้ทำงเรือ ณ วันกลับ 
(หำกค่ำ Gratuity มีกำรเปลี่ยนแปลง ตำมประกำศของทำงเรือ จะแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง) 

หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทวัร์แลว้ ทำงบริษัทฯจะถือวำ่ท่ำนเขำ้ใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำวเพ่ือประโยชน์
ของผู้เดินทำง โปรดศกึษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลกิทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
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ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่8-17 ส.ค. 63    รำคำ  199,900.- (พักบนเรือ ห้องมีหน้าต่างกลม Pot Hole, type C) 
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สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) - กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ - แวะเปลี่ยนเครื่องสู่ สนำมบินเคฟลำวิค กรุงเรค
ยำวิก - เข้ำที่พัก 

วันที่2 
สนำมบินเรคยำวิก - บินภำยในสู่ สนำมบินแคงเกอร์ลุสเซค - เช็คอินลงเรือส ำรำญ M/V Ocean Atlantic 
Expedition - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่3-6 

ระหว่ำงวันที่ 10-14 ส.ค. 63 ลงเรือโซดิแอก Zodiac Ship พำเที่ยว เมืองซิซิมิยุท ถิ่นที่อยู่ของชำวเอสกิโม - เมืองคิ
เคอทำร์ซวก ชมทุ่งน้ ำแข็ง และวีถีชีวิตชำวกรีนแลดน์ - ชมฟยอร์ด อุมมำเนค ฟยอร์ด และสัตว์นำนำชนิด อำทิ 
ปลำวำฬ, หมีขั้วโลก, วอลลัช, สิงโตทะเล - ธำรน้ ำแข็งอิควิ เซอร์เมีย กลำเซียร์ - ธำรน้ ำแข็ง เมืองอิลลูลิแซท 
(มรดกโลก) - เมืองอิททิลิค บนช่องแคบเดวิส 

วันที7่ 
เรือเทียบท่ำแคงเกอร์ลุสเซค - อ ำลำเรือส ำรำญ - ขึ้นรถ 4WD สู่ธำรน้ ำแข็งรัสเซล - ทุ่งหญ้ำทุนดร้ำ - เมืองแคงเกอร์
ลุสเซค - สนำมบินแคงเกอร์ลุสเซค - บินภำยในสู่ สนำมบินเคฟลำวิค - เข้ำที่พัก 

วันที8่ เมืองกรุนดำร์ฟจอร์ดูร์ - ภูเขำเคิร์กจูเฟล - หมู่บ้ำนชำวประมง - แซเฟลล์โจกุล กลำเซียร์ - บลูลำกูน - เข้ำที่พัก 

วันที9่ สนำมบินเคฟลำวิค กรุงเรคยำวิก - แวะเปลี่ยนเครื่องสนำมบินเฮลซิงกิ 

วันที1่0 กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 

 
8 สิงหำคม 2563 กรุงเทพ - ไอซ์แลนด์ 
06.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน G ประตูทางเข้าที่ 4 
 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินฟินน์ แอร์ (AY) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
08.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยเที่ยวบิน AY142 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง)  
 สายการบินฯ มีบริการ อาหารค่่า และอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่เฮลซิงกิ 
15.15 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงก ิแวะเปลี่ยนเที่ยวบินสู่กรุงเรคยาวิก 
16.10 น. ออกเดินสู่สนามบินเคฟลาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ โดยเที่ยวบิน AY993 
17.00 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิค ประเทศไอซ์แลนด์  
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมท่ีพัก Iceland Air Natura **** หรือเทียบเท่ำ  
 
9 สิงหำคม 2563 แคงเกอร์ลุสเซค - เช็คอินลงเรือ M/V Ocean Atlantic 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
07.00 น. น่าท่านเดินทางสู่ สนามบินเรคยาวิก (RKV) เพ่ือเช็คอิน 
10.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินแคงเกอร์ลุสเซค (SFJ) โดยสายการบิน Air Iceland 
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12.00 น. เดินทางถึงสนามบินแคงเกอร์ลุสเซค (SFJ)  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
  น่าท่านเช็คอินลงเรือ Ocean Atlantic Expedition อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถและพักผ่อนตามอัธยาศัย 

(แนะน่าให้ท่านออกก่าลังกายในห้องยิม ที่มีบริการลูกค้าทุกท่าน เนื่องจากในวันรุ่งขึ้นจะเริ่มท่องเที่ยว จึงแนะน่าให้
ท่านเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนสัมผัสกรีนแลนด์)  

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
หมำยเหตุ กำรท่องเที่ยวโดยเรือ MV Ocean Atlantic ซึ่งเป็นเรือแบบ Expedition Cruise จะมีกำรน ำท่ำนลงเรือเล็กหรือ 

Zodiac ในเกือบทุกๆวัน (ขึ้นกับสภำพอำกำศเอื้ออ ำนวยเช่นกัน ดังนั้น โปรแกรมกำรท่องเที่ยว  
  ระหว่ำงวันที่ 9-14 สิงหำคม 2563 อำจมีกำรปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมำะสมกับสภำพอำกำศ) 
 

โปรแกรมกำรท่องเที่ยว ระหว่ำงวันที่ 9 - 14 สิงหำคม 2563 
เมืองท่องเที่ยวในกำรเทียบท่ำและลงเรือโซดิแอก (Zodiac Ship)  

(ทำงเรือมีบริกำรอำหำรเช้ำ, กลำงวัน, เย็น, Tea Break ตลอดเวลำ อำหำร Exclusive ไม่มีซ้ ำ) 
 
Sisimuit :   เมืองซิซิมิยุท เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของกรีนแลนด์ และเป็นแหล่งอารยธรรมอายุกว่า 4,000 ปี ที่ตั้งถิ่นฐาน

ดั้งเดิมของชาวเอสกิโม (Inuit) ซึ่งยังหลงเหลือหลักฐานและร่องรอยความเป็นอยู่ให้เห็น และชมความยิ่งใหญ่ของก้อน
น้่าแข็ง ณ จุด ชมวิวบนเนินเขา สามารถเก็บภาพความประทับใจได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังเป็นเมืองท่าที่ส่าคัญแห่ง
หนึ่งของประเทศ เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดก้อนน้่าแข็งในเส้นทางเดินเรือในช่วงหน้าร้อน ท่า ให้สามารถท่าการ
ล่องเรือ หรือขนส่งสินค้าทางเรือได้ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีสีสันของบ้านเรือนโดดเด่นที่สุด เนื่องจากเป็นอีกหนึ่ง
เมืองใหญ่ของกรีนแลนด์ น่าท่านเที่ยวชมเมืองซิซิมิยุท พร้อมท่ากิจกรรมที่ทางเรือ MV Sea Spirit จัดให้กับลูกค้า   

 
 
Qeqertarsuaq : น่าท่านเที่ยวชม เมืองคิเคอทาร์ซวก (Qeqertarsuaq) เมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะทางตอนเหนือของกรีนแลนด์ เป็นอีก

เมืองที่มีทัศนียภาพอันสวยงาม ทางเรือ MV Sea Spirit น่าท่านลงเรือโซดิแอก เพ่ือขึ้นฝั่งและเที่ยวชมความน่ารัก
ของเมืองอีกแห่งที่เรียกได้ว่าด่ารงชีวิตอยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติแห่ง
กรีนแลนด์ ทุ่งน้่าแข็ง และ วิถีชีวิตของชาวกรีนแลนด์ 
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Disco Bay / Uummannaq :  
  น่าท่านชม อุมมาเนค ฟยอร์ด (Uummannaq Fjord) ซึ่งเป็นฟยอร์ดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของกรีนแลนด์ 

และมีสภาพ ฟยอร์ดที่สมบูรณ์และเป็นธรรมชาติมากที่สุด ชมความงามของก้อนน้่าแข็ง Iceberg ขนาดใหญ่ที่ถือ
เป็นหัวใจแห่ง Disko Bay เรือน่าท่านชมทัศนียภาพภูเขาน้่าแข็งรูปทรงแปลกตา หากมากรีนแลนด์แล้วต้องหา
โอกาสมาสัมผัสกับก้อนน้่าแข็งและฟยอร์ดชื่อดังแห่ง อุมมาเนค และ ดิสโก้เบย์ (Disko Bay) ซึ่งเป็นอ่าวที่อุดม
สมบูรณ์หากอากาศดีท่านจะได้เห็นสัตว์ขั้วโลกต่างๆที่อาศัยในบริเวณอ่าวแห่งนี้ ทั้งปลาวาฬ, หมีขั้วโลก, วอลลัช, 
สิงโตทะเล, นกนานาชนิด หรือแม้กระทั่งหมาป่า อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติตาม
อัธยาศัย  

 
 
Equip Sermia :  น่าท่านสัมผัสประสบการณ์การสัมผัสธารน้่าแข็งอย่างใกล้ชิด กับการนั่งเรือโซดิแอก เพ่ือชมความยิ่งใหญ่ 

ของธำรน้ ำแข็งอิควิ เซอร์เมีย กลำเซียร์ (Eqip Sermia Glacier) ซึ่งเป็นธารน้่าแข็งอีกแห่งบนผืนแผ่นดินใกล้
ขั้วโลกเหนือ ซึ่งหากช่วงที่อุณหภูมิสูงขึ้นจะท่าให้ธารน้่าแข็งเกิดการละลายส่งเสียงดังเหมือนเสียงฟ้าร้อง อิสระให้
ท่านได้สัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  

 
Ilulissat :   เมืองอิลลูลิแซท เมืองท่องเที่ยวส่าคัญของเกาะกรีนแลนด์ ตัวเมืองถูกโอบล้อมด้วยธารน้่าแข็ง (Icefjord) ที่สวยงาม

อลังการจน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก สามารถมองเห็นก้อนน้่าแข็ง (Iceberg) ได้แทบทุกจุดในเมือง 
น่าท่านเที่ยวชมเมืองอิลลูลิแซท เพ่ือเข้าถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกรีนแลนด์ เช่น เขตชุมชนเก่าแก่ ซึ่งตั้งขึ้น
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1741, ท่าเรือประมง, โบสถ์และบ้านเรือน เป็นต้น จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือชมธาร
น้่าแข็ง ตื่นตากับความอลังการของก้อนน้่าแข็งยักษ์ (Iceberg) ซึ่งเรียงรายอยู่ ตลอดเส้นทาง หากเป็นวันที่แสงแดด
ส่องประกายจะเห็นเฉดสีฟ้าน้่าเงินของก้อนน้่าแข็งไล่ระดับกันอย่างชัดเจน ถือเป็นประสบการณ์สุดพิเศษครั้งหนึ่งใน
ชีวิตที่ยากลืมเลือน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งดูปลาวาฬหลังค่อม (Humpback whales) อีกแห่งที่ส่าคัญของกรีนแลนด์ 
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Itteliq :  เมืองอิททิลิค เมืองทางตอนกลางชายฝั่งตะวันตกของกรีนแลนด์ เป็นเมืองที่อยู่เหนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล เพียง 2 

กิโลเมตร บนช่องแคบเดวิส (Davis Strait) เป็นเมืองที่มีประชากรอยู่เพียงร้อยกว่าครัวเรือนแต่แฝงไปด้วยธรรมชาติ
และความสวยงามของทุ่งหญ้าสลับธารน้่าแข็ง ก้อนน้่าแข็ง และบ้านเรือนหลากสีแห่งกรีนแลนด์ นอกจากนี้ยังมีเป็น
เมืองอันเป็นที่ตั้งของโบสถ์เก่าแก่โบราณถึง 2 โบสถ์ด้วยกัน สร้างขึ้นในปี 1933 น่าท่านชมความสวยงามของ
บ้านเรือน และสิ่งก่อสร้างตลอดจนทัศนียภาพโดยรอบเมืองนี้ 

14 สิงหำคม 2563  แคงเกอร์ลุสเซค - เคฟลำวิค 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส่าราญ 
  เรือส่าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือแคงเกอร์ลุสเซค (Kangerlussuaq) น่าท่านรับกระเป๋าสัมภาระ  
  (โปรแกรมอำจมีกำรปรับเปลี่ยน ขึ้นกับเวลำเรือเทียบท่ำ) 
 น่าท่านขึ้นรถ 4WD มุ่งหน้าสู่ธารน้่าแข็งรัสเซล (Russell Glacier) ธารน้่าแข็งท่ีมผีาน้่าแข็งขนาดใหญ่สูงกว่า 60 เมตร

เด่นตระหง่าน เรียกได้ว่าเป็นแหล่งประติมากรรมธรรมชาติชิ้นเอกแห่งกรีนแลนด์ เนื่องจากลักษณะของก้อนน้่าแข็ง มี
รูปลักษณ์ที่แตกต่างออกไป ตามการกัดเซาะของลมและฝน สามารถจินตนาการได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ระหว่างการ
เดินทางท่านจะได้ชมภูมิประเทศแบบ ทุ่งหญ้าทุนดร้า (Tundra) อันเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของเหล่าวัวป่า 
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของทัศนียภาพ ฝูงวัวป่าและทุ่งหญ้าสลับภูเขาและธารน้่าแข็ง นับเป็นภูมิ
ประเทศท่ีน่าแปลกตาอีกแห่งในกรีนแลนด์  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย  น่าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองแคงเกอร์ลุสเซค น่าท่านเที่ยวชมเมืองพร้อมเก็บภาพความน่ารักของอีกเมืองสวยแห่ง

ประเทศกรีนแลนด์ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของบ้านหลากสีแห่งเมืองแคงเกอร์ลุสเซค พร้อมเก็บภาพ
ทัศนียภาพ ฝูงวัวป่า และทุ่งหญ้าสลับภูเขาและธารน้่าแข็ง นับเป็นภูมิประเทศแปลกตาอีกแห่งของโลก 

 ได้เวลาน่าท่านสู่สนามบินแคงเกอร์ลุสเซค 
19.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินแคงเกอร์ลุสเซค (SFJ) สู่สนามบินเคฟลาวิค  
ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารไทย 

น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมท่ีพัก Iceland Air Natura **** หรือเทียบเท่ำ (คืนที่ 1) 
 
15 สิงหำคม 2563 ไอซ์แลนด์ - ภูเขำเคิร์กจูเฟล - บลู ลำกูน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
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น่าท่านเดินทางสู่ เมืองกรุนดาร์ฟจอร์ดูร์ เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่สามารถ
ดึงดูด นักท่องเที่ยวจ่านวนมากจากทั้งในไอซ์แลนด์และต่างประเทศ โดยนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะมีโอกาสได้
เพลิดเพลินไปกับความงามของธรรมชาติ อันแสนเงียบสงบ ลัดเลาะไปตามชายฝั่งตะวันตกของอ่าวแคบๆในเขตเมือง
กรุนดาร์ฟจอร์ดูร์ ไม่พลาดไปชมความงดงามของ ภูเขาเคิร์กจูเฟล (Kirkjufell) ภูเขาท่ีมีความสูงประมาณ 463 เมตร 
เป็นภูเขาท่ีมีทรงสวยงามและได้รับความนิยมมากในหมู่นักไต่เขา ใกล้ๆภูเขายังมีน้่าตกขนาดเล็กๆที่สวยงามมากแห่ง
หนึ่งอีกด้วย อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย น่าท่านเที่ยวชม หมู่บ้านชาวประมง (Fishing Village)  
  จากนั้นน่าท่านชมความสวยงามของธรรมชาติ ณ แซเฟลล์โจกุล กลาเซียร์ (Saefellsjokull Glacier) ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง

กลาเซียร์ที่สวยงามแห่งแหลมสแนเฟลเนส (Snaeffelsness peninsular)  ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของหาด
ทรายสีด่า (Black Beach) หรือ จะเป็นหินลาวาที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟใต้ท้องทะเลนานนับล้านปี สมควรแก่
เวลาน่าท่านเดินทางสู่เมืองกรินดาวิกสู่ บลูลากูน (Blue Lagoon) หรือ ทะเลสาบสีฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ
ระดับโลกและโด่งดังที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้ 
อิสระให้ท่านแช่น้่าแร่ธรรมชาติผ่อนคลายไปกับ Stream & Sauna เพ่ือการพักผ่อนตามอัธยาศัย (มีบริการผ้าขนหนู
ให้ท่าน กรุณาเตรียมชุดว่ายน้่าและหมวกคลุมผมไปด้วยส่าหรับการแช่น้่าแร่ในบลูลากูน *** 

 
 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารไทย 
น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมท่ีพัก Iceland Air Natura **** หรือเทียบเท่ำ (คืนที่ 2) 

 
16 สิงหำคม 2563 เฮลซิงกิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
06.30 น. น่าท่านสู่ สนามบินเคฟลาวิค (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก 
09.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบิน AY992 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.30 ชั่วโมง)  
15.50 น.  เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (เวลาที่ไอซ์แลนด์ ช้ากว่า เฮลซิงกิ 3 ชั่วโมง) 
17.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร (บินตรง) โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY89 
 สายการบินฯ มีบริการ อาหารค่่าและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่กรุงเทพฯ 
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17 สิงหำคม 2563 กรุงเทพฯ 
07.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
 

ห้องพักบนเรือส ำรำญ Ocean Atlantic Expedition Cruise 
 

***รำคำห้องพัก (พักคู่) แบบ Porthole - หน้ำต่ำงกลม Cat. D (มี 7 ห้องเท่ำนั้น)  
 
 
 
 
 
 
 

 
***รำคำห้องพัก (พักคู่) แบบ Window– หน้ำต่ำง Cat. C (มี 2 ห้องเท่ำนั้น)  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
***กรณี พัก 1 ท่ำนในห้องแบบ Inside SGL - Cat G  
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อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน (งดแถมกระเป๋ำ) 8-17 สิงหำคม 2563 

รำคำผู้ใหญ่ หรือ เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน) 
(พักห้องคู่แบบมีหน้ำต่ำงกลม (Pot Hole) ห้องแบบ type C มีเพียง 7 ห้อง) ท่ำนละ 

199,900 

พักเดี่ยวเพิ่มท่ำนละ (คิดรำคำห้อง type C) 95,000 

อัพเกรดห้องพักคู่แบบหน้ำต่ำง Type D มีจ ำนวน 2 ห้อง (หน้ำต่ำงสี่เหลี่ยม) เพิ่มเงินท่ำนละ 12,000 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจำกรำคำทัวร์ เริ่มต้นที่ท่ำนละ (รำคำยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่ำนั้น) 
BKK-HEL-KEF-HEL-BKK (เฉพำะ Finn Air เท่ำนั้น) 

80,000 - 120,000 

ไม่เอำตั๋วเครื่องบิน Finn Air (BKK-HEL-KEF-HEL-BKK) หักค่ำตั๋วคืน 30,000 

**รำคำอำจมีกำรปรับขึ้น - ลง ตำมรำคำน้ ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงที่ 
สำยกำรบินประกำศปรับ และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนั้น (คิด ณ วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2563) ** 

ข้อแนะน่าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 
 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ น้่าหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้่าหนักไม่เกิน 7 กก.  
โปรแกรมท่องเที่ยวกรีนแลนด์ (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน AY/ FI (กระเป๋าเดินทางน้่าหนัก ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้่ามนั, ค่าประกันภัยทางอากาศ 
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ   
 ค่าท่ีพักตลอดการเดินทาง  
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน่าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ 
 ค่าวีซ่าเชงเก้นไอซ์แลนด์ และ กรีนแลนด์ 
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอ่านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อัตรานี้ไม่รวมถึง 
 ค่ำ Gratuities fee คิดวันละ 13.5 USD x 6 วัน = 81-90 USD ต้องช ำระให้ทำงเรือ ณ วันกลับ 

(หำกค่ำ Gratuity มีกำรเปลี่ยนแปลง ตำมประกำศของทำงเรือ จะแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศกึษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลกิทัวร ์ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทวัร์แลว้ ทำงบริษัทฯจะถือวำ่ท่ำนเขำ้ใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
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เงื่อนไขกำรช ำระค่ำบริกำร 
1. กรุณาช่าระค่ามัดจ่าทัวร์ 100,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท่าการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งส่าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่  
Fax 0 2116 6423 หรอื LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช่าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 100 วันท่าการ (ในช่วงปกติ) หรือช่าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 110 วัน
ท่าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช่าระเงินค่ามัดจ่า หรือ
ช่าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

* กรณีจองทัวร์ล่วงหน้ำน้อยกว่ำ 100 วันท ำกำร โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน 

กรณียกเลิก 
* ยกเลิก การเดินทางก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 ไม่มีค่าชาร์ตจากทางเรือ (แต่ต้องเช็คเรื่องต๋ัวเครื่องบิน)   
* ยกเลิกการเดินระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2563 หักค่าใช้จ่าย 100,000 บาทต่อท่าน 
* ยกเลิกการเดินทางหลังวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรือจะชาร์ตค่าเรือเต็มจ่านวน (เว้นแต่สามารถหาผู้เดินทางแทนได้)  
หมำยเหตุ : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทำง ต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า 

อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ่าเป็นสุดวิสัย อาทิ  การล่าช้าของสายการบิน  การ

นัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะค่านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด 

 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช่าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีท่ีท่านปฏเิสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ท่าการตกลง หรือ แจ้งก่อนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช่าระมาแล้ว  
หากท่านถูกปฏเิสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท่าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  

 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้่าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือด
หมู 

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช่าระ ค่าใช้จ่าย

ส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก่าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีท่ียกเลิก
การเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋ว
เครื่องบินสามารถท่าการ Refund ได้เท่านั้น) 

 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค่ายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัท
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ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 
 เมื่อท่านจองทัวร์และช่าระมัดจ่าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
โรงแรมและห้อง 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อก่าหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน อาจจะท่าให้ท่าน
ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่่า เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดน่าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น 

กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ห้ามน่าติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้่าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท่าการตรวจอย่างละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะส่าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน่าข้ึนเครื่องได้ และห้าม
มีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ 
 ส่าหรับน้่าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส่าหรับผู้โดยสารชั้น

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งข้ึนกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้่าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิ์ของสายการ
บิน หากน้่าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก่าหนด 

 ส่าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น่าขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้่าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมัและมีความกว้าง  
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้่าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก่าหนดให้ต่่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับข้อก่าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้่าหนักส่วนที่เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป อาจไม่เหมาะกับการถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 
ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริมทีเ่พิ่มควำมคุ้มครองได้มำกข้ึน... 

หมำยเหตุ  

* อ.บ. 1 หมำยถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  

Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 

** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส่าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรก จากการเดินทางกลับ

ประเทศไทย / 

2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศพลสั (เดินทำงท่ัวโลก / เดินทำงเอเชีย) 

 

สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจำ้หน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร ์ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อยกวำ่ 
1 สัปดำห์  และกรณุำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกส่งรำยชื่อผูเ้อำประกันภัยแล้ว 

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำเชงเก้นประเทศไอซ์แลนด์และกรีนแลนด์ 
 (ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 15-20 วันท่าการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพื่อขอยื่นวีซ่า
ล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย 

 

กรุณำจัดเตรียมเอกสำรดังต่อไปให้ครบตำมที่สถำนฑูตฯร้องขอ เพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรพิจำรณำวีซ่ำ 
หำกติดขัดในเร่ืองกำรจัดเตรียมเอกสำรในข้อใด โปรดสอบถำมเจ้ำหน้ำที่เพ่ิมเติม  

 
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 
2. รูปถ่ำยสีหน้ำตรง ขนำด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จ ำนวน 2 รูป พื้นฉำกหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขำว (อย่ำถ่ำยเอง เพรำะพื้นเป็นสีเทำ 

ใช้ไม่ได้) ห้ำมสวมแว่นสำยตำ (รูปถ่ำยต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถำนทูตมีกำรเทียบรูปกับหน้ำวีซ่ำที่เคยได้)  
3. ส่าเนาบัตรประชาชน  
4. ส่าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกท่ีมีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส่าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนค่าน่าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส่าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค่าน่าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส่าเนาใบมรณะบัตร  
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
9. กรณีเด็กอายุต่่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ่าเภอเท่านั้น 

และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ่าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 

มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ่าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 

บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   
10. หลักฐานการท่างาน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำอังกฤษ ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท่างานจากนายจ้าง ระบุต่าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส่าเนาบัตรข้าราชการบ่านาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่าก่าลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา  
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11. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ Bank Statement บัญชีเดียวกัน) 
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ

เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 
- รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement) นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่่ากว่า 100,000 บาท

ต่อการรับรอง 1 ท่าน (ปรับสมุดและส่าเนา 7 วันก่อนยื่นวีซ่า) 
 

************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ บัญชีเดียวกันเท่ำนั้น ************** 

 
- บัญชีฝากประจ่า (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย 

หากต้องการใช้บัญชีฝากประจ่า ต้องเตรียมดังนี้ 
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจ่า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 
- รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement) มียอดเงินไม่ต่่ากว่า 100,000 บาท  

ต่อการรับรอง 1 ท่าน  
 

หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูก

รับรองในจดหมายด้วย)  
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกัน 
 
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11 

  
 

สถำนฑูตไม่รับพิจำรณำบัญชีกระแสรำยวันในทุกกรณี โปรดแนบบัญชีออมทรัพย์ หรือฝำกประจ ำเท่ำนั้น 
 

ผู้เดินทำงท่ีประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทำงที่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำแล้ว ก่อนวันเดินทำง 

จะต้องช ำระค่ำเดินทำงส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพำะกรณีที่สถำนฑูตปล่อยเล่มคืนมำแล้วเท่ำนั้น) 
 

http://www.cruisedomain.com/

