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 สะดวกสบายกับสายการบินไทย  
 เทีย่ว2 ประเทศ สบายๆ แบบไม่เร่งรีบ ทัง้กรีนแลนดแ์ละไอซแ์ลนด ์ 
 เพลิดเพลินและผ่อนคลายไปกับการแช่น ้าแร่ที ่Blue Lagoon ประเทศไอซแ์ลนด ์และเทีย่ว Golden Circle 
 เรือและโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน   
 บนเรือที่พักมีบริการอาหารหลากหลาย ทัง้เอเชียและ ยุโรป  
 สัมผัสธรรมชาติทียั่งคงสภาพความงาม ไร้ส่ิงรบกวน เป็นแดนสวรรคข์องนักถ่ายภาพ  



 เทีย่วเมืองซิซิมิยุท (Sisimiut) ชมความ ย่ิงใหญ่ของก้อนน ้าแข็ง ณ จุด ชมวิวบนเนินเขา สามารถเก็บภาพ
ความประทับใจได้อย่างใกล้ชิด  

 ลงเรือโซดิแอก (Zodiac Boat) ชมเมืองซิซิมิยุท   
 เดินเทีย่วชม Nasaasaaq Mountain 
 ชม เมืองเกเกอทารซ์วก (Qeqertarsuaq) เมืองทีต่ั้งอยู่บนเกาะทางตอนเหนือของกรีนแลนด ์เป็นอีกเมือง
ทีม่ีทัศนียภาพอันสวยงาม 

 ชม ธารน ้าแข็งอิควิป เซอรเ์มีย (Eqip Sermia) หรือรู้จักกันในชื่อ “Eqi” กล่าวได้ว่าเป็นธารน ้าแข็งเก่าแก่
อายุหลายหมื่นปี ทีใ่หญ่ที่สุดในโลก 

 ชมเมืองอิลลูลิทแซท (llulissat) เมืองท่องเทีย่วส าคัญของเกาะกรีนแลนดต์ัวเมืองถูกโอบล้อมด้วยธาร
น ้าแข็ง (Icefjord) ทีส่วยงามอลังการจน ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก 

 รวมค่า Gratuities fee พนักงานบนเรือเรียบร้อยแล้ว 
 รวมทปิพนักงานขับรถแล้ว 
 พักโรงแรม 4+5 ดาว 
 ปิดท้ายทริปด้วยการเทีย่วชมเมืองโคเปนเฮเก้น  และช้อปป้ิง ณ สตร้อยท ์(THE STROGET) 
ถนนสายส าคัญของเมือง และถือเป็นถนนช้อปป้ิงสายทีย่าวทีสุ่ดของโลกอีกด้วย   

เรือ Ocean Atlantic หน่ึงในเรือส ารวจชั้นน าในเครือAlbatros Expeditions ซึ่ง 
มีความแข็งแรงและปลอดภัยสูงสุด สามารถล่องได้ทัง้บริเวณขั้วโลกเหนือ/ใต้ 

 Arcticและ Antarctica บนเรือมีพนักงานมืออาชีพและไกดผ์ู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา สะดวก 
สบายด้วย lounge บริการชา/กาแฟ และขนมต่างๆ ห้องอาหารนานาชาติ ห้องบรรยาย ห้องออกก าลัง
กาย สระว่ายน ้า ดาดฟ้าส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ อีกทัง้เรือZodiacs เรือยางล าเล็กทีจ่ะพาท่านท่องเทีย่ว
กรีนแลนดอ์ย่างใกล้ชิดและเป็นมิตรกับธรรมชาติ 

ห้องพักบนเรือออกแบบอย่างทันสมัย มีห้องน ้าในตัว  ส่ิงอ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็นภายใน
เคร่ืองบินรวมถึงเสือ้ชูชีพ ระบบคียก์ารด์เพ่ือความปลอดภัยของท่าน 

พักบนเรือ Ocean Atlantic ประเภทห้องคู่ -ช่องหน้าต่างกลมแบบ Porthole Cabin 
และ ประเภทห้องคู่ -ช่องหน้าต่างเหล่ียมแบบ Window Cabin 

 
 
 
 

 
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง 

สิงหาคม 12-22 สิงหาคม 2563 เริ่มตน้ที่ 274,900 บาท 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา ระยะเวลาบิน 

วนัท่ีสอง กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน้ BKK-CPH TG950 01.20-07.40 11.20 ชัว่โมง 

วนัท่ีสอง โคเปนเฮเกน้-เรคยาวิค CPH-KEF FI205 14.05-15.15 3.15 ชัว่โมง 



วนัท่ีสาม เรคยาวิค-แคงเกอรลุ์สซวก KEF-SFJ FI XXX 18.00-18.00 3 ชัว่โมง 

วนัท่ีแปด แคงเกอรลุ์สซวก-เรคยาวิค SFJ- KEF FI XXX 19.30-23.40 3.10 ชัว่โมง 

วนัท่ีเกา้ เรคยาวิค-โคเปนเฮเกน้ KEF-CPH FI206 08.00-13.15 3.10 ชัว่โมง 

วนัท่ีสิบ โคเปนเฮเกน้-กรุงเทพฯ CPH-BKK TG951 14.25-06.00+1 10.15 ชัว่โมง 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ 12 สิงหาคม 2563 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทางเขา้ที่ 4 พบกบัเจา้หน้าท่ี 

ของบริษัทฯ ท่ีเคาน์เตอรส์ายการบินไทย แอรเ์วย ์(TG) ประต ู4  

โดยมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน้-เรคยาวิค 13 สิงหาคม 2563 

01.20 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู ่เมืองโคเปนเฮเกน้ โดยเที่ยวบินที่ TG950  

07.40 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองโคเปนเฮเกน้ เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง  

14.05 น. ออกเดินทางสู่เรคยาวิค โดยสายการบิน Iceland Air เท่ียวบินท่ี FI205  

15.15 น. เดินทางถึงเรคยาวิค (REYKJAVIK) เมืองหลวงของประเทศไอซแ์ลนด์เป็น

เมืองหลวงท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัขั้วโลกเหนือมากที่สุด โดยตั้งอยูไ่ม่ไกลจากเสน้ 

อารก์ติกเซอรเ์คิลมากนัก หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้ 

 

16.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ วงกลมทองค า (GOLDEN CIRCLE) ท่ีเมื่อผูม้าเยือน 

ไอซแ์ลนดต์อ้งไม่พลาดท่ีจะมาท่องเท่ียวและแวะชม อุทยานแห่งชาติธิงเว 

ลีร ์(THINGVELLIR NATIONAL PARK) อยูท่างดา้นตะวนัออกของเรคยาวิค  

เป็นอทุยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซแ์ลนด ์ซึ่งก่อตั้งข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1928  

ถูกขึ้ นทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโก (UNESCO) วา่ใหเ้ป็นสถานท่ีอนัเป็น 

มรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก Thingvellir จะมีรอยแตกแยก 

ของแผ่นดินท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในโลก (The Mid-Atlantic Rift) แลว้ ยงัมีภูเขา  

ทุ่งลาวา หุบผา ถ ้า ล าธาร น ้าตกและทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ชม 

รอยแตกของเปลือกโลกท่ีกวา้งขึ้ นในแต่ละปี เน่ืองจากมีการเคล่ือนตวัแยก 

ออกจากกนัอยูต่ลอดเวลา   

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ น ้าตกกูลฟอสส ์(GULLFOSS) น ้าตกท่ี 

ไดร้บัการกล่าวขานว่าเป็นน ้าตกท่ีสวยงามท่ีสุดในไอซแ์ลนด ์และอาจจะ 

กล่าวไดว้า่สวยงามกวา่น ้าตกไนแองการ่าอีกดว้ย ถือวา่เป็นน ้าตกมีชื่อแห่ง 

หน่ึงในจ านวนสถานท่ีท่องเท่ียวๆ หลายแห่งของประเทศน้ี จากน้ันน าท่าน 

ชม น ้าพุรอ้นเกยซี์ร ์(GEYSIR) น ้าพุรอ้นท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใต ้

ของไอซแ์ลนด ์มีความรอ้นประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ่งข้ึนมาจากใต ้

ดิน ในอดีตน ้าพุรอ้น สามารถพุ่งไดสู้งถึง 200 ฟุตทีเดียว แต่น่าเสียดายท่ี 

ในปัจจุบนัไม่เป็นเช่นน้ันอีกแลว้ แต่ก็ยงัสามารถพุ่งไดม้ากสุดท่ีประมาณ  

60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาที นับเป็นหน่ึงในความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ 

อีกแห่งหน่ึงท่ีท่านไม่ควรพลาดชมเช่นเดียวกนั    

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

20.30 น. น าท่านสู่ท่ีพกัโรงแรม GRAND HOTEL REYKJAVIK หรือเทียบเท่า  

   



วนัที่สาม เรคยาวิค-เมืองแคงเกอรล์สุซวก-เรือ ALBATROS EXPEDITONS 14 สิงหาคม 2563 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าท่าน ถ่ายภาพความงามของโบสถป์ระจ าเมือง โบสถฮ์ลัลก์รีมสคิรค์ยา 

(HALLGRÍMSKIRKJA) เป็นโบสถท์างศาสนาคริสตท่ี์สูงท่ีสุดในไอซแ์ลนด ์

ตวัโบสถม์ีความสูงถึง 74.5 เมตร สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมแนวอิม 

พราสชัน่นิส เริ่มก่อสรา้งตั้งแต่ปี1945 แลว้เสร็จปี ค.ศ.1986 บริเวณ

ดา้นหน้าของโบสถย์งัมีอนุสาวรียข์องเลฟร ์อีริกสนั (Leifr Eiriksson) ยืน

ตระหง่านอยูเ่บื้ องหน้า ซึ่งในประวติัศาสตรไ์อซแ์ลนดถื์อวา่วาเลฟรเ์ป็นชาว

นอสร ์ชาติยุโรปคนแรกท่ีไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึง 

กรีนแลนดด์ว้ย โดยอนุสาวรียน้ี์ สหรฐัอเมริกามอบใหแ้ก่ไอซแ์ลนด์เน่ืองใน

โอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี รฐัสภาของไอซแ์ลนด ์  

จากน้ันน าท่าน ชมเพอรแ์ลน (PERLAN) สถานท่ีท่ีมีเอกลกัษณ ์โดดเด่น  

และเป็นสญัลกัษณข์องเมืองเรคยาวิก เน่ืองจากตั้งอยูบ่นเนินเขา มีความสงู 

เท่ากบัอาคาร 5 ชั้น จากพื้ นดิน 25.7 เมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ ดา้นบน 

เป็นรูปทรงคลา้ย ลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยูบ่นฐานท่ีคลา้ยถงัน ้าขนาดใหญ่ 4 

ฐาน ท่ีมองเห็นไดใ้นระยะไกล โดดเด่น Perlan ในภาษาไอซแ์ลนด ์ตรงกบั 

ภาษาองักฤษวา่ The Pearl ท่ีแปลวา่ อ่าว ซึ่งการสรา้งสถานท่ีแห่งน้ี จะให ้

หมายถึงวา่เป็นสญัลกัษณข์องอ่าวเรคยาวิก น าท่านไปชมสถานท่ีส าคญัอีก 

แห่งหน่ึงคือ HOFDI HOUSE บา้นท่ีมีเรื่องราวในประวติัศาสตรข์องชาติอนั 

น่าสนใจ เคยใชเ้ป็นท่ีรบัรองและจดัเล้ียง ผูน้ า 2 ประเทศ มหาอ านาจผู ้ 

ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น น าท่าน ผ่านชมรฐัสภาของชาวไอซแ์ลนด 

และศาลาเทศบาลเมือง    

 

11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  

12.30 น. จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ BLUE LAGOON สถานท่ีอาบน ้าแร่ขนาดใหญ่ และ 

มีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก เป็นบ่อน ้ารอ้นท่ีมีแร่ธาตุต่างๆ มากมาย ซึ่งช่วยรกัษา 

ผิวพรรณใหเ้ปล่งปลัง่ อิสระใหท้่านแช่ตวัในสระธรรมชาติ ผ่อนคลายความ 

เมื่อยลา้จากการเดินทาง (มีบริการผา้เช็ดตวัรวมอยูใ่นค่าทวัร ์และมีชุด 

ว่ายน ้าใหเ้ช่า ส าหรบัท่านที่ไม่ไดเ้ตรียมไปเอง) 

 

14.30 น. จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  

18.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Iceland Air เท่ียวบินท่ี FI xxx สู ่เมืองแคง 

เกอรล์สุซวก (Kangerlussuaq) 

 

18.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองแคงเกอรลุ์สซวก(Kangerlussuaq) เมืองศูนยก์ลาง 

การบินทั้งภายในและระหวา่งประเทศ ปกคลุมดว้ยแผ่นน ้าแข็งกรีนแลนด ์ 

(Greenland Ice Sheet) ท่ียิ่งใหญ ่

 

 ถึงเวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองแคงเกอรลุ์สซวก เพื่อ 

เตรียมตวัเช็คอินขึ้ นเรือ ALBATROS EXPEDITIONS 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

พกัที่ เรือ ALBATROS EXPEDITIONS  

   



วนัที่สี่ เมืองซิซิเมียท 15 สิงหาคม 2563 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือ  

 เดินทางถึง เมืองซิซิเมียท(Sisimiut) เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของ

กรีนแลนดแ์ละเป็นแหล่งอารยธรรมอายุกวา่ 4,000 ปีท่ีตั้งถ่ินฐานดั้งเดิม

ของชาวเอสกิโม (Inuit) ซึ่งยงัหลงเหลือหลกัฐานและร่องรอยความเป็นอยู่

ใหเ้ห็น และชมความ ยิ่งใหญ่ของกอ้นน ้าแข็ง ณ จุด ชมวิวบนเนินเขา 

สามารถเก็บภาพความประทบัใจไดอ้ยา่งใกลช้ิด นอกจากน้ันยงัเป็นเมือง

ท่าท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของประเทศเน่ืองจากเป็นเมืองท่ีไม่มีกอ้นน ้าแข็งใน

เสน้ทางเดินเรือในช่วงหน้า รอ้น ท าใหส้ามารถท าการล่องเรือ หรือขนส่ง

สินคา้ทางเรือไดน้อกจากน้ันยงัเป็นเมืองท่ีมีสีสนัของบา้นเรือนโดด เด่น

ท่ีสุด เน่ืองจากเป็นอีกหน่ึงเมืองใหญ่ของกรีนแลนด ์น าท่าน ชมเมืองซิซิมิ

ยุท   

    

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือ  

 น าคณะ Hiking ถึง Nasaasaaq Mountain จากน้ันน าท่านกลบัขึ้ นเรือ 

หมายเหตุ : การท่องเท่ียวขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศเอ้ืออ านวย ดงัน้ันอาจมี

การปรบัเปล่ียนเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพอากาศในแต่ละวนั 

 

ค า่ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือ  

พกัที่ เรือ ALBATROS EXPEDITIONS  

วนัที่หา้ เมืองคีเคอรท์าซวค-อิควิป เซอรเ์มีย 16 สิงหาคม 2563 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือ  

 

น าท่านเท่ียวชม เมืองคีเคอรท์าซวค(Qeqertarsuaq) เมืองท่ีตั้งอยู่บนเกาะ

ทางตอนเหนือของกรีนแลนด ์เป็นอีกเมืองท่ีมีทศันียภาพอนัสวยงาม 

น าท่านลงเรือโซดิแอก (Zodiac Boat) เพื่อขึ้ นฝั่งและเท่ียวชมความน่ารัก

ของเมืองอีกแห่งท่ีเรียกไดว้่าด ารงชีวิตอยู่ใกลข้ั้วโลกเหนือมากท่ีสุด ท่านจะ

ไดส้มัผัสกบับรรยากาศธรรมชาติแห่งกรีนแลนด์ทุ่งน ้าแข็ง และ วิถีชีวิตของ

ชาวกรีนแลนด์ ใหท้่านไดเ้ดินชมอาคารบา้นเรือนของชาวเมือง และใหท้่าน

ไดช้มการเตน้ระบ าโดยชาวพื้ นเมือง หลงัจากน้ันน าท่านเดินไปตามทางริม

ทะเลเพื่อชมไอซเ์บิรก์ 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือ  

 

น าท่านเดินทางสู่ อิควิป เซอรเ์มีย (Eqip Sermia) เป็นเมืองปากอ่าวธาร 

น าท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรืออย่างใกลช้ิดเพื่อชม ธารน ้าแข็งอิควิป 

เซอรเ์มีย (Eqip Sermia) หรือรูจ้กักนัในชื่อ “Eqi” กล่าวไดว้า่เป็นธารน ้าแข็ง

เก่าแก่อายุหลายหมื่นปี ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกเพียงแห่งเดียวท่ีมนุษยส์ามารถ

เขา้ไปชมไดอ้ย่างใกลช้ิดท่ีสุด จดัเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2004 เป็นมรดกทาง

ธรรมชาติของโลกท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจซึ่งกอ้นน ้ าแข็งจ านวนมหาศาลไหลลง

ทะเลทาง Ilulissat Icefjord (อิลลูลิทแซท ไอซฟ์ยอรด์) ถือไดว้า่เป็นท่ีสุดของ

ธารน ้ าแข็งทางฝั่งตะวันตกของกรีนแลนด์   เป็นปากทางสู่ทะเลของธาร

น ้าแข็ง Sermeq Kujalleq ซึ่งเป็นหน่ึงใน ธารน ้าแข็งท่ีไหลเร็วท่ีสุดในโลก 19 

เมตรต่อวนั และนอกจากน้ันมนัก็ยงัมีการเคล่ือนตัวมากที่สุดในโลกดว้ยธาร

น ้าแข็งแห่งน้ีท าใหเ้กิดน ้าแข็งเกิดการแตกตัวถึง 35 ลูกบาศกก์ิโลเมตรต่อปี 

     



หรือ 10% ของน ้าแข็งในกรีนแลนด์ทั้งหมดและมากกว่าธารน ้าแข็ง อื่นๆ 

รอบแอนตารก์ติกา เสียงการแตกตัวของน ้าแข็งเปรียบเสมือนเสียงระเบิดดัง

กึกกอ้ง เคล่ือนตัวเบียดเสียดกลายเป็นกอ้นน ้ าแข็งน้อยใหญ่ลอยล่องอยู่

กลางทะเล เชื่อกันว่ากอ้นน ้ าแข็งมหึมาท่ีเรือไททานิกชนจนอัปปางก็มี

แหล่งก าเนิดมาจากท่ีน่ี เดินไปฟังเสียงน ้าแข็งไหลบดกัน นัง่ชมกอ้นน ้าแข็ง

ไหลลงทะเลในอ่าว Disko bay โดยปกติจะมีวาฬอาศัยอยู่ถึง 15 สายพันธุ์ 

ในช่วงฤดูหนาวจะมี 3 สายพันธุ์ท่ีอาศัยอยู่ในอ่าวน้ี Narwhals Whale / 

Beluga Whale / Bow-Head Whale อาศัยอยู่ แต่ในปัจจุบันไม่ค่อยได้พบ

เห็น Blue Whale / Keller Whale และในช่วงฤดูรอ้นจะมี Minke whale / Fin 

whale and Humpback whale มาอวดโฉมรอตอ้นรบันักท่องเท่ียว 

หมายเหตุ : การท่องเท่ียวขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศเอ้ืออ านวย ดงัน้ันอาจมี

การปรบัเปล่ียนเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพอากาศในแต่ละวนั 

ค า่ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือ  

พกัที่ เรือ ALBATROS EXPEDITIONS  

วนัที่หก อิลลูลิทแซท 17 สิงหาคม 2563 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือ  

 เดินทางถึง เมืองอิลลูลิแซท (llulissat) เมืองท่องเท่ียวส าคัญของเกาะ

กรีนแลนดต์วัเมืองถูกโอบลอ้มดว้ยธารน ้าแข็ง (Icefjord) ท่ีสวยงามอลงัการ

จน ไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก สามารถมองเห็นกอ้นน ้าแข็ง 

(Iceberg) ไดแ้ทบทุกจุดในเมือง น าท่านลงเรือโซดิแอก (Zodiac Boat) 

เพื่อไปชมฮมัแบคเวลส ์

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือ  

บ่าย น าท่านลงเรือโซดิแอก (Zodiac Boat) เพื่อเท่ียวชมเมืองเป็นเสน่หอ์ีก

กิจกรรมหน่ึงท่ีน่าสนใจในเมืองอิลลลิูแซท เมืองน้ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 

3 ของประเทศ ประชากรราว 4,500 คน ในฤดูรอ้นท่านสามารถชม

ปรากฏพระอาทิตยเ์ท่ียงคืนไดใ้นระหวา่ง 1 มิถุนายน  - 31 สิงหาคม 

เมืองน้ีมีการคน้พบในปี 1741 ชื่อเรียกเดิมวา่ ยาคอบฮาฟ์น เรื่องราวใน

ประวติัศาสตรต์ั้งแต่เม่ือครั้งยงัเป็นเมืองขึ้ นของเดนมารก์ รวมไปถึง

วฒันธรรมของชาวกรีนแลนดดิ์ก ลว้นท าใหเ้มืองมีเสน่หม์ากขึ้ นชวนให้

หลงใหล ท่าจอดเรือของชาวประมงกว่า 100 ล า และอุตสาหกรรมการ

ประมงอนัทันสมยั ทั้งเป็นแหล่งอาหารและการส่งออก แลว้เดินต่อไปชม

โบสถ ์Zion ซึ่งสรา้งมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 ถือเป็นสิ่งก่อสรา้งท่ีใหญ่

ท่ีสุดในกรีนแลนดย์ุคน้ัน หมายเหตุ : การท่องเท่ียวขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศ

เอื้ ออ านวย ดังน้ันอาจมีการปรบัเปล่ียนเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพอากาศใน

แต่ละวนั 

 

ค า่ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือ  

พกัที่ เรือ ALBATROS EXPEDITIONS  

วนัที่เจ็ด อิททิลิค-ล่องเรือเพ่ือเดินทางสู่ เมืองแคงเกอรล์สุซวก 18 สิงหาคม 2563 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือ  



 เรือล่องสู่ เมืองอิททิลิค (Itilleq) เมืองทางตอนกลางชายฝั่งตะวนัตกของ

กรีนแลนดเ์ป็นเมืองท่ีอยูเ่หนือเสน้อารค์ติกเซอรเ์คิลเพียง 2 กิโลเมตร บน

ช่องแคบเดวิส (Davis Strait) เป็นเมืองท่ีมีประชากรอยูเ่พียงรอ้ยกว่า
ครวัเรือนแต่แฝงไปดว้ยธรรมชาติและความสวยงามของทุ่งหญา้สลบัธาร

น ้าแข็ง กอ้นน ้าแข็ง และบา้นเรือนหลากสีแห่งกรีนแลนด์ 
อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือ 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือ  

บ่าย เรือล่องสู่ หมู่บา้นซาร์ฟานงึด (Sarfannguit) น าท่านลงเรือโซดิแอก 

(Zodiac Boat) เพื่อไปชมวิถีชีวิตชาวบา้น และมีของท่ีระลึกจดัจ าหน่ายดดย

ชาวบา้น 

 

ค า่ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือ  

พกัที่ เรือ ALBATROS EXPEDITIONS  

วนัที่แปด แคงเกอรล์สุซวก-เรคยาวิค 19 สิงหาคม 2563 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือ  

 เรือ ALBATROS EXPEDITONS เดินทางกลบัมาถึงท่าเรือเมืองแคงเกอร ์
ลสุซวก 

จากน้ันน าท่านเดินทางเพื่อสู่ Reindeer Glacier โดยรถขบัเคล่ือนสี่ลอ้ 4x4  

จะพาท่านตะลุยบนถนน Off Road สภาพต่างๆ ในบรรยากาศแบบทุ่งหญา้

ทุนดรา มาช่วยกนัเสาะหาสตัว์ประจ าถ่ิน อาทิ กวาง (Reindeer)  นับหมื่น

ตัว  วัวมัสก์อ็อกซ์  (Musk Ox)  สุนัขจิ้ งจอกขั้วโลก (Polar fox)  กระต่าย  

รวมถึงนกสายพนัธุต์่างๆ   

หลงัจากน้ัน พาท่านเดินเทา้เทรลสั้นๆ ขนานกบัขอบธารน ้าแข็งมรดกโลก 

เสมือนกับก าแพงน ้าแข็งขนาดยกัษ์ตั้งตระหง่านอยู่ฝั่งตรงขา้มตัดกับเสน้

ขอบฟ้า ให้ท่านใช้เวลาเก็บภาพความทรงจ า ความงามในหลากมิติ

เบื้ องหลงักลาเซียร ์ เสียงค ารามจากน ้าแข็งท่ีเคล่ือนไหว อาจท าใหท้่านต่ืน

ตาต่ืนใจอีกครั้งเมื่อน ้ าแข็งกอ้นมหึมาพังครืนต่อหน้าต่อตา นับเป็นการ

ประกาศความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติท่ีมนุษยต์่างยอมศิโรราบ 

 

13.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนัแบบ BBQ   

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองแคงเกอรลุ์สซวก   

19.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Iceland Air เที่ยวบินที่ FI xxx สูเ่มืองเรคยา

วิค  
 

23.40 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเรคยาวิค  

ท่ีพกั น าท่านสู่ท่ีพกัโรงแรม RASISSON KEFLAVIK HOTEL AIRPORT หรือ

เทียบเท่า 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

วนัที่เกา้ เรคยาวิค-โคเปนเฮเกน้ 20 สิงหาคม 2563 

05.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ แบบ SetBox  

05.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน  

08.00 น. ออกเดินทางสู่โคเปนเฮเกน้ โดยสายการบิน Iceland Air เท่ียวบินท่ี FI206  



13.15 น. เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกน้  (COPENHAGEN) เมืองหลวง และเมือง 

ชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมารก์ ตั้งอยูช่ายฝั่งตะวนัออกของเกาะซีแลนด ์ 

และเป็นยา่นธุรกิจที่ส าคญั เน่ืองจากมีการท าประมง และเป็นเมืองท่าของ 

การขนส่งสินคา้การท่องเท่ียว และอุตสาหกรรม อีกทั้งยงัเป็นเมืองใหญ่ท่ี 

สวยงาม และน่าสนใจดว้ยมีลกัษณะของการผสมผสานวิถีชีวิตหลากหลาย 

หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

อิสระอาหารกลางวนั(Allowance 20 EUR.) 

 

 จากน้ันน าท่านเดินเล่นบริเวณจุดเริ่มต้นของถนนชอ้ปป้ิงสายส าคัญของ

เมือง และถือเป็นถนนชอ้ปป้ิงสายท่ียาวท่ีสุดของโลกอีกดว้ย ถนนสายน้ี

เรียกว่า สตรอ้ยท ์(THE STROGET) ตามภาษาแดนิชซึ่งเชื่อมต่อกับจตุัรัส

คองนูโทรว์ ซึ่งมีพระบรมรูปทรงมา้ของพระเจา้คริสเตียนท่ี 5 อยู่ตรงจุด

กึ่งกลาง อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบัการเดินเล่น และถ่ายภาพบรรยากาศ

ของเมืองตามอธัยาศยั   

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม HOTEL SKT PETRI หรือเทียบเท่า 

วนัที่สิบ โคเปนเฮเกน้ 21 สิงหาคม 2563 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ แบบ Set Box  

11.00 น. จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  

อาหารกลางวนัในสนามบิน (Allowance 20 EUR.) 
 

14.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG951  

วนัที่สิบเอ็ด เรคยาวิค 22 สิงหาคม 2563 

06.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  

*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่ับสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่  

 การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ 

จะยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 

หมายเหต ุ: การยื่นวีซ่าจะตอ้งแสดงตน ณ สถานทูตเดนมารก์ ทุกท่านเพื่อยื่นวีซ่าเขา้ประเทศไอซแ์ลนดแ์ละ

ประเทศกรีนแลนด ์ส าหรบัประเทศกรีนแลนด ์หลงัอนุมตัิจะมีขอ้ความระบุ Valid for Greenland ประเภท M 

(Multiple Entry) ในหนา้วีซ่าทุกครั้ง  

ค่าทวัรต์อ่ท่าน    เดินทางไม่ต  า่กว่า 15 ท่าน 

➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่แบบวิวหนา้ตา่ง Porthole Cabin (หอ้งละ 2 ท่าน)  

➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่แบบวิวหนา้ตา่ง  Window Cabin (หอ้งละ 2 ท่าน)                             

➢ ผูใ้หญ่พกัเด่ียในโรงแรมและบนเรือแบบวิวหนา้ตา่ง Outside Single Cabin    

➢ กรณีมีตัว๋แลว้ หกัออก 

274,900.-          

284,900.-          

314,900.- 

30,000.- 

การจองทวัร ์ 

➢ หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าล่วงหนา้ 150,000 บาทตอ่ท่าน (เพื่อ

เป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

➢ กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 60 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ี

ก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 



ค่าทวัรร์วม :  

✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพ-โคเปนเฮเกน้-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบิน โคเปนเฮเกน้-เรคยาวิค-โคเปนเฮเกน้ โดยสายการบิน Iceland Air 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบิน เรคยาวิค-แคงเกอรลุ์ยซวก-เรคยาวิค โดยสายการบิน Iceland Air 

✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 

✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั 3 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

✓ หอ้งพกับนเรือ  Albatros 4 คืน  (ตามแบบหอ้งพกัที่ท่านไดท้ าการช าระเงินมา)   

✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าทิปพนักงานบนเรือ (Gratuities fee) 

✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 

✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER 

PLAN คุม้ครองการสูญเสียชีวิต/อวยัวะจากอุบติัเหตุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอายุมากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไม่

เกิน 3,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกนั

สุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถฯ  

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย คิดเป็น 33 ยูโร หรือขึ้ นอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกัค่าอาหาร

และเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หาก

ท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน ส าหรบัโหลด) และ (7 กก./1

ใบ/ท่าน ถือข้ึนเครื่อง) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 

 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 

การยกเลิก : 

▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ▪ คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋เครื่องบินท่ีออก
ล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ 

วนัแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั

ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การันตีค่ามัดจ าท่ีพกั โดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจ

ขอคืนเงินได)้ 



▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 150,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 150,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอื่น (ถา้มี) 

▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั ▪ หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 

การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวรก์็ตาม  

เอกสารยื่นวีซ่าประเทศไอซแ์ลนดแ์ละกรีนแลนด ์(2 ชุด) 

- หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่มีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุ

ก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (ส าหรบัท่านท่ีมีพาสปอรต์เล่มเก่า ขอความกรุณา แนบมาดว้ย 

เพื่ออา้งอิงกบัทางสถานทูต) 

- รูปถ่ายสี พื้ นหลังสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 2 น้ิว 2 ใบ (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 

- ส าเนาทะเบียนบา้นอย่างละ 1 ใบ (หากมีผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหต้อ้งแปลและมีตราประทบั บริษัทท่ีถูกตอ้ง) 

- ส าเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ใบ  

- ส าเนาใบสูติบตัรกรณีท่ีเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 20 ปี (แปลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ันและมีตราประทบั บริษัทท่ีถูกตอ้ง) 

- ส าเนาทะเบียนสมรส (แปลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ันและมีตราประทับ บริษัทท่ีถูกตอ้ง) 

- ส าเนาใบหย่าหรือส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) (แปลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ันและมีตราประทับ บริษัทท่ี

ถูกตอ้ง) 

- ส าเนาใบเปล่ียนชื่อและเปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) (แปลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ันและมีตราประทบั บริษัทท่ีถูกตอ้ง) 

หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับตอ้งแปลเป็นภาษาอังกฤษ ท่ีมีตราประทับ บริษัทท่ีจดทะเบียนแปล และถูกตอ้งเท่าน้ัน  

- หลักฐานการเงิน  โดยตอ้งขอจากทางธนาคารเท่าน้ัน พรอ้มส าเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตัวยอ้นหลัง 6 เดือน 

พรอ้มหน้าบัญชีหน้าแรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณาส าเนาหน้าแรกของเล่มท่ีต่อพรอ้มกบัตวัเลขบญัชีเงินฝากเป็นปัจจุบนั) 

- หลักฐานการท างาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่าน้ัน) 

หมายเหตุ: เอกสารการเงินสามารถใชอ้ย่างใดอย่างหน่ึงได ้

กรณีเป็นพนักงาน  

• จดหมายรับรองการท างานจากบริษัท ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีอนุมัติใหล้าหยุด  

• หากเกษียณอายุ กรุณาชี้ แจง้เป็นลายลักษณ์อักษร (เป็นจดหมาย) เกี่ยวกับที่มาของการเงินและกรุณาแนบ

เอกสารท่ีสามารถย่ืนยนัไดว้่าเกษียณอายุแลว้ เช่น บัตรราชการ บัตรพนักงาน ฯลฯ พรอ้มประทบัตราของบริษัท 

กรณีเป็นขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ  

• จดหมายรบัรองจากหน่วยงานและส าเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตราองคก์ร 

เกษียณอายุราชการ ส าเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ใบ 

กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

• ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีชื่อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้มทั้ง

เซ็นตชื่อรบัรองส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไม่เกิน 3 เดือน) (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 

• จดหมายรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่และส าเนาบตัรนักศึกษาพรอ้มทั้งเซ็นชื่อรบัรองส าเนา 

พรอ้มประทับตราสถาบนั 

เด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี (แปลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ันและมีตราประทับ บริษัทท่ีถูกตอ้ง) 

• จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา หรือหาก

เด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา หรือถา้เด็กไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา จะตอ้งมีจดหมาย

ยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พรอ้มมีการรบัรองค่าใชจ้่ายใหก้บับุตร 

กบัผูท่ี้บุตรเดินทางไปดว้ย ตอ้งไปท าท่ีส านักงานเขตท่ีท าเบียนบา้นอยู ่ (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบิดาและ

มารดา) และบิดาหรือมารดจะตอ้งไปเซ็นตเ์อกสารต่อหน้าเจา้ท่ีรบัย่ืนวีซ่า 

 



กรณีเป็นแม่บา้น  

• ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) (ใชห้ลกัฐานการเงินของตวัเองหรือของสามีก็ได ้

ในกรณีท่ีไม่ไดเ้ดินทางไปกบัสามี จะตอ้งมีจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายจากสามี เป็นภาษาองักฤษ พรอ้มกบัเขียนชื่อ-

นามสกุล วนัเดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ท่ีมีดว้ยกนั)  

 

หมายเหต ุ: 

▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง

ทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได  ้

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ี

ท่องเท่ียวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

▪ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ 

หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความ

ล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทาง

เป็นส าคัญ 

▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจาก

มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไป

ในทางเสื ่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่

รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย 

▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเครื่อง 

และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

▪ การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่า

ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทาง

กับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศ

หน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมา

พบคณะทัวร์ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี

เท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู ้โดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู ้ก าหนด  ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ ผู ้

เดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เครื่องบินสามารถท าการ Refund ได้

เท่าน้ัน) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยันการ

เดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยันจากพนักงาน แลว้ทัวร์น้ันยกเลิก 

บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เครื่องบินภายในประเทศได ้

▪ หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

▪ เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมี



 

 

 

 

ความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักติดกันตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพัก

แบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิมิต า่ เครื่องปรบัอากาศท่ี

มีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเครื่องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด 

ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มน าติดตวัขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการ

ตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. 

แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองค์การ

การบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ น

เครื่องได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญ

หาย สายการบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณ

ดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 

600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่าน

ได ้ดงัน้ันท่านตอ้งระวงัทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน 

▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทั้งสิ้ น ในระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

▪ หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมง

ติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็น

หมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไขที่บริษัท

ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


