
 

 

 
 

 

 

 

โดย...สายการบินไทย (TG) 

     
  

  
 
 
 
  

  

  
 

 
  
 
   
 

 
 

 
 



 

 
 สะดวกสบายกับสายการบินไทย  
 เที่ยว2 ประเทศ สบายๆ แบบไม่เร่งรีบ ทัง้กรีนแลนด์และไอซ์แลนด์  
 เพลิดเพลินและผ่อนคลายไปกับการแช่น า้แร่ที่ Blue Lagoon ประเทศไอซ์แลนด์ และเที่ยว Golden Circle 
 เรือและโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน   
 บนเรือที่พักมีบริการอาหารหลากหลาย ทัง้เอเชียและ ยุโรป  
 สัมผัสธรรมชาตทิี่ยังคงสภาพความงาม ไร้สิ่งรบกวน เป็นแดนสวรรค์ของนักถ่ายภาพ  
 เที่ยวเมืองซิซิเมียท (Sisimiut) ชมความ ยิ่งใหญ่ของก้อนน า้แข็ง ณ จุด ชมวิวบนเนินเขา สามารถเก็บ
ภาพความประทับใจไดอ้อย่างใกล้ชิด  

 ลงเรือโซดแิอก (Zodiac Boat) ชมเมืองซิซิมิยุท   
 เดนิเที่ยวชม Nasaasaaq Mountain 
 ชม เมืองเกเกอทาร์ซวก (Qeqertarsuaq) เมืองท่ีตัง้อยู่บนเกาะทางตอนเหนือของกรีนแลนด์ เป็นอีกเมือง
ที่มีทัศนียภาพอันสวยงาม 

 ชม ธารน า้แข็งอิควิป เซอร์เมีย (Eqip Sermia) หรือรู้จักกันในช่ือ “Eqi” กล่าวได้ว่าเป็นธารน า้แข็งเก่าแก่
อายุหลายหม่ืนปี ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

 ชมเมืองอิลลูลิแซท (llulissat) เมืองท่องเท่ียวส าคัญของเกาะกรีนแลนด์ตัวเมืองถูกโอบล้อมด้วยธาร
น า้แข็ง (Icefjord) ที่สวยงามอลังการจน ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก 

 ปิดท้ายทริปด้วยการเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเก้น  และช้อปป้ิง ณ สตร้อยท์ (THE STROGET) 
ถนนสายส าคัญของเมือง และถือเป็นถนนช้อปป้ิงสายที่ยาวที่สุดของโลกอีกด้วย   
 

ก าหนดการเดินทาง 

สิงหาคม 12-22 สิงหาคม 2563 289,900 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 

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 พบกบัเจา้หนา้ท่ี 

ของบริษัทฯ ท่ีเคาน์เตอรส์ายการบินไทย แอรเ์วย ์(TG) ประต ู4  

โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน้-เรคยาวิค 13 สิงหาคม 2563 

01.20 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ เมืองโคเปนเฮเกน้ โดยเที่ยวบินที่ TG950  

07.40 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองโคเปนเฮเกน้ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง  

14.05 น. ออกเดินทางสู่เรคยาวิค โดยสายการบิน Iceland Air เท่ียวบินท่ี FI205  

15.15 น. เดินทางถึงเรคยาวิค (REYKJAVIK) เมืองหลวงของประเทศไอซแ์ลนดเ์ป็น  



 

 
เมืองหลวงท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัขัว้โลกเหนือมากท่ีสุด โดยตั้งอยูไ่มไ่กลจากเสน้ 

อารก์ติกเซอรเ์คิลมากนัก หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้ 

16.00 น. จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ BLUE LAGOON สถานท่ีอาบน ้าแร่ขนาดใหญ่ และมี 

ช่ือเสียงท่ีสุดในโลก เป็นบ่อน ้ารอ้นท่ีมีแร่ธาตุต่างๆ มากมาย ซ่ึงช่วยรกัษา 

ผิวพรรณใหเ้ปล่งปลัง่ อิสระใหท่้านแช่ตวัในสระธรรมชาติ ผ่อนคลายความ 

เมื่อยลา้จากการเดินทาง (มีบริการผา้เช็ดตวัรวมอยูใ่นค่าทวัร ์และมีชุด 

ว่ายน ้าใหเ้ช่า ส าหรบัท่านที่ไม่ไดเ้ตรียมไปเอง) 

 

18.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

19.30 น. น าท่าน ถ่ายภาพความงามของโบสถป์ระจ าเมือง โบสถฮ์ลัลก์รีมสคิรค์ยา 

(HALLGRÍMSKIRKJA) เป็นโบสถท์างศาสนาคริสตท่ี์สงูท่ีสุดในไอซแ์ลนด ์ตวั

โบสถม์ีความสงูถึง 74.5 เมตร สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชัน่

นิส เร่ิมก่อสรา้งตั้งแต่ปี1945 แลว้เสร็จปี ค.ศ.1986 บริเวณดา้นหนา้ของ

โบสถย์งัมีอนุสาวรียข์องเลฟร ์อีริกสนั (Leifr Eiriksson) ยืนตระหง่านอยูเ่บ้ือง

หนา้ ซ่ึงในประวติัศาสตรไ์อซแ์ลนดถื์อวา่วาเลฟรเ์ป็นชาวนอสร ์ชาติยุโรปคน

แรกท่ีไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซ่ึงรวมถึง กรีนแลนดด์ว้ย โดย

อนุสาวรียน้ี์ สหรฐัอเมริกามอบใหแ้ก่ไอซแ์ลนดเ์น่ืองในโอกาสเฉลิมฉลอง

ครบรอบ 1,000 ปี รฐัสภาของไอซแ์ลนด ์  

จากน้ันน าท่าน ชมเพอรแ์ลน (PERLAN) สถานท่ีท่ีมีเอกลกัษณ ์โดดเด่น 

และเป็นสญัลกัษณข์องเมืองเรคยาวิก เน่ืองจากตั้งอยูบ่นเนินเขา มีความสงู

เท่ากบัอาคาร 5 ชั้น จากพื้ นดิน 25.7 เมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ ดา้นบน

เป็นรปูทรงคลา้ย ลกูโลกคร่ึงวง ตั้งอยูบ่นฐานท่ีคลา้ยถงัน ้าขนาดใหญ่ 4 ฐาน 

ท่ีมองเห็นไดใ้นระยะไกล โดดเด่น Perlan ในภาษาไอซแ์ลนด ์ตรงกบั

ภาษาองักฤษวา่ The Pearl ท่ีแปลวา่ อ่าว ซ่ึงการสรา้งสถานท่ีแห่งน้ี จะให้

หมายถึงวา่เป็นสญัลกัษณข์องอ่าวเรคยาวิก น าท่านไปชมสถานท่ีส าคญัอีก

แห่งหน่ึงคือ HOFDI HOUSE บา้นท่ีมีเร่ืองราวในประวติัศาสตรข์องชาติอนั

น่าสนใจ เคยใชเ้ป็นท่ีรบัรองและจดัเล้ียง ผูน้ า 2 ประเทศ มหาอ านาจผู ้

ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น น าท่าน ผ่านชมรฐัสภาของชาวไอซแ์ลนดแ์ละ

ศาลาเทศบาลเมือง    

 

20.30 น. น าท่านสู่ท่ีพกัโรงแรม FOSS HOTEL REYKJAVIK หรือเทียบเท่า  

วนัที่สาม เรคยาวิค-เมืองแคงเกอรล์สุซวก-เรือ ALBATROS EXPEDITONS 14 สิงหาคม 2563 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางสู่ วงกลมทองค า (GOLDEN CIRCLE) ท่ีเมื่อผูม้าเยือน 

ไอซแ์ลนดต์อ้งไมพ่ลาดท่ีจะมาท่องเท่ียวและแวะชม อุทยานแห่งชาติธิงเวลีร ์ 

(THINGVELLIR NATIONAL PARK) อยูท่างดา้นตะวนัออกของเรคยาวิค เป็น 

อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซแ์ลนด ์ซ่ึงก่อตั้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 1928 ถูกขึ้ น 

ทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโก (UNESCO) วา่ใหเ้ป็นสถานท่ีอนัเป็นมรดกของ 

 



 

 
ชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก Thingvellir จะมีรอยแตกแยกของแผ่นดิน 

ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในโลก (The Mid-Atlantic Rift) แลว้ ยงัมีภเูขา ทุ่งลาวา หุบผา  

ถ ้า ล าธาร น ้าตกและทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ชมรอยแตกของ 

เปลือกโลกท่ีกวา้งขึ้ นในแต่ละปี เน่ืองจากมีการเคล่ือนตวัแยกออกจากกนัอยู่ 

ตลอดเวลา   

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ น ้าตกกูลฟอสส ์(GULLFOSS) น ้าตกท่ี 

ไดร้บัการกล่าวขานว่าเป็นน ้าตกท่ีสวยงามท่ีสุดในไอซแ์ลนด ์และอาจจะกล่าว 

ไดว้า่สวยงามกวา่น ้าตกไนแองการ่าอีกดว้ย ถือว่าเป็นน ้าตกมีช่ือแห่งหน่ึงใน 

จ านวนสถานท่ีท่องเท่ียวๆ หลายแห่งของประเทศน้ี จากน้ันน าท่านชม น ้าพุ 

รอ้นเกยซี์ร ์(GEYSIR) น ้าพุรอ้นท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้อง 

ไอซแ์ลนด ์มีความรอ้นประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ่งข้ึนมาจากใตดิ้น ใน 

อดีตน ้าพุรอ้น สามารถพุ่งไดส้งูถึง 200 ฟุตทีเดียว แต่น่าเสียดายท่ีในปัจจุบนั 

ไมเ่ป็นเช่นน้ันอีกแลว้ แต่ก็ยงัสามารถพุ่งไดม้ากสุดท่ีประมาณ 60 – 100  

ฟุต ทุกๆ 5 นาที นับเป็นหน่ึงในความมหศัจรรยท์างธรรมชาติอีกแห่งหน่ึงท่ี 

ท่านไมค่วรพลาดชมเช่นเดียวกนั    

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  

15.00 น. จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  

20.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Air Greenland เท่ียวบินท่ี GL731 สู่ เมืองแคง 

เกอรล์สุซวก (Kangerlussuaq) 

 

20.15 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองแคงเกอรลุ์สซวก(Kangerlussuaq) เมืองศนูยก์ลาง 

การบินทั้งภายในและระหวา่งประเทศ ปกคลุมดว้ยแผ่นน ้าแข็งกรีนแลนด ์ 

(Greenland Ice Sheet) ท่ียิ่งใหญ่ 

 

 ถึงเวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองแคงเกอรลุ์สซวก เพ่ือเตรียม 

ตวัเช็คอินขึ้ 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) ซ่ึงยงัหลงเหลือหลกัฐานและร่องรอยความเป็นอยูใ่ห้

เห็น และชมความ ยิ่งใหญ่ของกอ้นน ้าแข็ง ณ จุด ชมวิวบนเนินเขา สามารถ

เก็บภาพความประทบัใจไดออ้ยา่งใกลชิ้ด นอกจากน้ันยงัเป็นเมืองท่าท่ีส าคญั

แห่งหน่ึงของประเทศเน่ืองจากเป็นเมืองท่ีไมม่ีกอ้นน ้าแข็งในเสน้ทางเดินเรือ

ในช่วงหนา้ รอ้น ท าใหส้ามารถท าการล่องเรือ หรือขนส่งสินคา้ทางเรือได้

นอกจากน้ันยงัเป็นเมืองท่ีมีสีสนัของบา้นเรือนโดด เด่นท่ีสุด เน่ืองจากเป็นอีก

หน่ึงเมืองใหญ่ของกรีนแลนด ์น าท่าน ชมเมืองซิซิมิยุท   

    



 

 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือ  

 น าคณะ Hiking ถึง Nasaasaaq Mountain จากน้ันน าท่านกลบัขึ้ นเรือ 

หมายเหตุ : การท่องเท่ียวขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศเอ้ืออ านวย ดงัน้ันอาจมีการ

ปรบัเปล่ียนเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัสภาพอากาศในแต่ละวนั 

 

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) เพ่ือขึ้ นฝัง่และเท่ียวชมความน่ารกัของ

เมืองอีกแห่งท่ีเรียกไดว้่าด ารงชีวิตอยู่ใกลข้ั้วโลกเหนือมากท่ีสุด ท่านจะได้

สมัผัสกบับรรยากาศธรรมชาติแห่งกรีนแลนด์ทุ่งน ้าแข็ง และ วิถีชีวิตของชาว

กรีนแลนด ์ใหท่้านไดเ้ดินชมอาคารบา้นเรือนของชาวเมือง และใหท่้านไดช้ม

การเตน้ระบ าโดยชาวพ้ืนเมือง หลงัจากน้ันน าท่านเดินไปตามทางริมทะเลเพ่ือ

ชมไอซเ์บิรก์ 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือ  

 

น าท่านเดินทางสู่ อิควิป เซอรเ์มีย (Eqip Sermia) เป็นเมืองปากอ่าวธาร 

น าท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรืออย่างใกลชิ้ดเพ่ือชม ธารน ้ าแข็งอิควิป 

เซอรเ์มีย (Eqip Sermia) หรือรูจ้กักนัในช่ือ “Eqi” กล่าวไดว้่าเป็นธารน ้าแข็ง

เก่าแก่อายุหลายหมื่นปี ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกเพียงแห่งเดียวท่ีมนุษยส์ามารถเขา้

ไปชมได้อย่างใกลชิ้ดท่ีสุด จัดเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2004 เป็นมรดกทาง

ธรรมชาติของโลกท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจซ่ึงกอ้นน ้าแข็งจ านวนมหาศาลไหลลงทะเล

ทาง Ilulissat Icefjord (อิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอรด์) ถือไดว้่าเป็นท่ีสุดของธาร

น ้าแข็งทางฝั่งตะวนัตกของกรีนแลนด์   เป็นปากทางสู่ทะเลของธารน ้าแข็ง 

Sermeq Kujalleq ซ่ึงเป็นหน่ึงใน ธารน ้าแข็งท่ีไหลเร็วท่ีสุดในโลก 19 เมตรต่อ

วนั และนอกจากน้ันมนัก็ยงัมีการเคล่ือนตัวมากท่ีสุดในโลกดว้ยธารน ้าแข็ง

แห่งน้ีท าใหเ้กิดน ้าแข็งเกิดการแตกตัวถึง 35 ลูกบาศก์กิโลเมตรต่อปี หรือ 

10% ของน ้าแข็งในกรีนแลนดท์ั้งหมดและมากกว่าธารน ้าแข็ง อ่ืนๆ รอบแอน

ตาร์กติกา เสียงการแตกตัวของน ้าแข็งเปรียบเสมือนเสียงระเบิดดังกึกกอ้ง 

เคล่ือนตัวเบียดเสียดกลายเป็นกอ้นน ้าแข็งน้อยใหญ่ลอยล่องอยู่กลางทะเล 

เช่ือกนัวา่กอ้นน ้าแข็งมหึมาท่ีเรือไททานิกชนจนอปัปางก็มีแหล่งก าเนิดมาจาก

ท่ีน่ี เดินไปฟังเสียงน ้าแข็งไหลบดกนั นัง่ชมกอ้นน ้าแข็งไหลลงทะเล 

ในอ่าว Disko bay โดยปกติจะมีวาฬอาศยัอยูถึ่ง 15 สายพนัธุ ์ในช่วงฤดู

หนาวจะมี 3 สายพนัธุท่ี์อาศยัอยูใ่นอ่าวน้ี Narwhals Whale / Beluga Whale 

/ Bow-Head Whale อาศยัอยู ่แต่ในปัจจุบนัไมค่่อยไดพ้บเห็น Blue Whale / 

Keller Whale และในช่วงฤดูรอ้นจะมี Minke whale / Fin whale and 

     



 

 
Humpback whale มาอวดโฉมรอตอ้นรบันักท่องเท่ียว 

หมายเหตุ : การท่องเท่ียวขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศเอ้ืออ านวย ดงัน้ันอาจมีการ

ปรบัเปล่ียนเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัสภาพอากาศในแต่ละวนั 

ค า่ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือ  

พกัที่ เรือ ALBATROS EXPEDITIONS  

วนัที่หก อิลลูลิแซท 17 สิงหาคม 2563 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือ  

 เดินทางถึง เมืองอิลลูลิแซท (llulissat) เมืองท่องเท่ียวส าคัญของเกาะ

กรีนแลนดต์ัวเมืองถูกโอบลอ้มดว้ยธารน ้าแข็ง (Icefjord) ท่ีสวยงามอลงัการ

จน ไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก สามารถมองเห็นกอ้นน ้าแข็ง 

(Iceberg) ไดแ้ทบทุกจุดในเมือง น าท่านลงเรือโซดิแอก (Zodiac Boat) 

เพ่ือไปชมฮมัแบคเวลส ์

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือ  

บ่าย น าท่านลงเรือโซดิแอก (Zodiac Boat) เพ่ือเท่ียวชมเมืองเป็นเสน่หอี์ก

กิจกรรมหน่ึงท่ีน่าสนใจในเมืองอิลลลิูแซท เมืองน้ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 

ของประเทศ ประชากรราว 4,500 คน ในฤดรูอ้นท่านสามารถชมปรากฏ

พระอาทิตยเ์ท่ียงคืนไดใ้นระหวา่ง 1 มิถุนายน  - 31 สิงหาคม เมืองน้ีมีการ

คน้พบในปี 1741 ช่ือเรียกเดิมวา่ ยาคอบฮาฟ์น เร่ืองราวในประวติัศาสตร์

ตั้งแต่เมื่อครั้งยงัเป็นเมืองขึ้ นของเดนมารก์ รวมไปถึงวฒันธรรมของชาว

กรีนแลนดดิ์ก ลว้นท าใหเ้มืองมีเสน่หม์ากขึ้ นชวนใหห้ลงใหล ท่าจอดเรือของ

ชาวประมงกวา่ 100 ล า และอุตสาหกรรมการประมงอนัทนัสมยั ทั้งเป็น

แหล่งอาหารและการส่งออก แลว้เดินต่อไปชมโบสถ ์Zion ซ่ึงสรา้งมาตั้งแต่

ปลายศตวรรษท่ี 18 ถือเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรีนแลนดยุ์คน้ัน หมาย

เหตุ : การท่องเท่ียวขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศเอ้ืออ านวย ดงัน้ันอาจมีการ

ปรบัเปล่ียนเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัสภาพอากาศในแต่ละวนั 

 

ค า่ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือ  

พกัที่ เรือ ALBATROS EXPEDITIONS  

วนัที่เจ็ด อิททิลิค-ล่องเรือเพ่ือเดินทางสู่ เมืองแคงเกอรล์สุซวก 18 สิงหาคม 2563 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือ  

 เรือล่องสู่ เมืองอิททิลิค (Itilleq) เมืองทางตอนกลางชายฝัง่ตะวนัตกของ

กรีนแลนดเ์ป็นเมืองท่ีอยูเ่หนือเสน้อารค์ติกเซอรเ์คิลเพียง 2 กิโลเมตร บน

ช่องแคบเดวิส (Davis Strait) เป็นเมืองท่ีมีประชากรอยูเ่พียงรอ้ยกวา่
ครวัเรือนแต่แฝงไปดว้ยธรรมชาติและความสวยงามของทุ่งหญา้สลบัธาร

น ้าแข็ง กอ้นน ้าแข็ง และบา้นเรือนหลากสีแห่งกรีนแลนด ์
อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบักิจกรรมหลากหลายบนเรือ 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือ  



 

 
บ่าย เรือล่องสู่ หมู่บา้นซาร์ฟานงึด (Sarfannguit) น าท่านลงเรือโซดิแอก 

(Zodiac Boat) เพ่ือไปชมวิถีชีวิตชาวบา้น 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 าท่านเดินทางเพ่ือสู่ Reindeer Glacier โดยรถขบัเคล่ือนส่ีลอ้ 4x4 

WD 

 

11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนัแบบ BBQ   

12.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองแคงเกอรลุ์สซวก   

14.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Air Greenland เที่ยวบินที่ GL730 สู่เมืองเรคยา

วิค  
 

18.40 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเรคยาวิค  

ท่ีพกั น าท่านสู่ท่ีพกัโรงแรม RASISSON KEFLAVIK HOTEL AIRPORT หรือเทียบเท่า  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

วนัที่เกา้ เรคยาวิค 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 

ชายฝัง่ทะเลของประเทศเดนมารก์ ตั้งอยูช่ายฝัง่ตะวนัออกของเกาะซีแลนด ์ 

และเป็นยา่นธุรกิจท่ีส าคญั เน่ืองจากมีการท าประมง และเป็นเมืองท่าของ 

การขนส่งสินคา้การท่องเท่ียว และอุตสาหกรรม อีกทั้งยงัเป็นเมืองใหญ่ท่ี 

สวยงาม และน่าสนใจดว้ยมีลกัษณะของการผสมผสานวิถีชีวิตหลากหลาย 

หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

อิสระอาหารกลางวนั(Allowance 20 EUR.) 

 

 จากน้ันน าท่านเดินเล่นบริเวณจุดเร่ิมตน้ของถนนชอ้ปป้ิงสายส าคญัของเมือง 

และถือเป็นถนนชอ้ปป้ิงสายท่ียาวท่ีสุดของโลกอีกดว้ย ถนนสายน้ีเรียกวา่  

สตรอ้ยท ์(THE STROGET) ตามภาษาแดนิชซ่ึงเช่ือมต่อกบัจตุัรสัคองนูโทรว ์

ซ่ึงมีพระบรมรปูทรงมา้ของพระเจา้คริสเตียนท่ี 5 อยู่ตรงจุดก่ึงกลาง อิสระให้

ท่านเพลิดเพลินกับการเดินเล่น และถ่ายภาพบรรยากาศของเมืองตาม

อธัยาศยั   

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม IMPERIAL HOTEL หรือเทียบเท่า 



 

 
วนัที่สิบ เรคยาวิค 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 ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ  

*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่  

 การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ 

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 

หมายเหตุ : การยืน่วีซ่าจะตอ้งแสดงตน ณ สถานทูตเดนมารก์ ทุกท่าน  

ค่าทวัรต์อ่ท่าน    เดินทางไม่ต  า่กว่า 15 ท่าน 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่แบบวิวหนา้ตา่ง Porthole Cabin (หอ้งละ 2 ท่าน)                                       

 ผูใ้หญ่พกัเด่ียวแบบวิวหนา้ตา่ง Outside Single Cabin    

 กรณีมีตัว๋แลว้ หกัออก 

 มีวีซ่าเชงเกน้แลว้ คืนเงินท่านละ 

289,900.-          

314,900.- 

30,000.- 

2,200.- 

การจองทวัร ์ 

 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าล่วงหนา้ 150,000 บาทตอ่ท่าน (เพ่ือ

เป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 60 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ี

ก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ค่าทวัรร์วม :  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพ-โคเปนเฮเกน้-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน โคเปนเฮเกน้-เรคยาวิค-โคเปนเฮเกน้ โดยสายการบิน Iceland Air 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน เรคยาวิค-แคงเกอรลุ์ยซวก-เรคยาวิค โดยสายการบิน  Air Greenland 



 

 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 

 ค่าโรงแรมท่ีพกั 3 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 หอ้งพกับนเรือ  Albatros 4 คืน  (ตามแบบหอ้งพกัท่ีท่านไดท้ าการช าระเงินมา)   

 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าทิปพนักงานบนเรือ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 

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

คุม้ครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะจากอุบติัเหตุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอายุมากกว่า 16 ปีนอ้ยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 

3,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพ

ท่ีไมไ่ดเ้กิดจากโรคประจ าตวั (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถฯ ต่อท่าน ต่อวนั คิดเป็น 20 ยโูร 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย คิดเป็น 33 ยโูร หรือข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน

ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

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

ท่าน ถือข้ึนเคร่ือง) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 

 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋เคร่ืองบินท่ีออก
ล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์

วนัแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั

ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ าท่ีพกั โดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจ

ขอคืนเงินได)้ 

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

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

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 

การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม  

เอกสารยืน่วีซ่าประเทศไอซแ์ลนดแ์ละกรีนแลนด ์(2 ชุด) 

- หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุก่อน

น าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (ส าหรบัท่านท่ีมีพาสปอรต์เล่มเก่า ขอความกรุณา แนบมาดว้ย เพ่ือ

อา้งอิงกบัทางสถานทตู) 

- รูปถ่ายสี พ้ืนหลังสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 2 น้ิว 2 ใบ (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 

- ส าเนาทะเบียนบา้นอย่างละ 1 ใบ (หากมีผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหต้อ้งแปลและมีตราประทบั บริษัทท่ีถกูตอ้ง) 

- ส าเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ใบ  



 

 
- ส าเนาใบสูติบตัรกรณีท่ีเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 20 ปี (แปลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ันและมีตราประทบั บริษัทท่ีถูกตอ้ง) 

- ส าเนาทะเบียนสมรส (แปลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ันและมีตราประทับ บริษัทท่ีถกูตอ้ง) 

- ส าเนาใบหย่าหรือส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) (แปลเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ันและมีตราประทับ บริษัทท่ี

ถกูตอ้ง) 

- ส าเนาใบเปล่ียนช่ือและเปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) (แปลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ันและมีตราประทบั บริษัทท่ีถกูตอ้ง) 

หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับตอ้งแปลเป็นภาษาอังกฤษ ท่ีมีตราประทับ บริษัทท่ีจดทะเบียนแปล และถูกตอ้งเท่าน้ัน  

- หลักฐานการเงิน  โดยตอ้งขอจากทางธนาคารเท่าน้ัน พรอ้มส าเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตัวยอ้นหลัง 6 เดือน พรอ้ม

หน้าบัญชีหน้าแรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณาส าเนาหน้าแรกของเล่มท่ีต่อพรอ้มกบัตวัเลขบญัชีเงินฝากเป็นปัจจุบนั) 

- หลักฐานการท างาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่าน้ัน) 

หมายเหตุ: เอกสารการเงินสามารถใชอ้ย่างใดอย่างหนึงได้ 

กรณีเป็นพนักงาน  

 จดหมายรบัรองการท างานจากบริษัท ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีอนุมัติใหล้าหยุด  

 หากเกษียณอายุ กรุณาช้ีแจง้เป็นลายลักษณ์อักษร (เป็นจดหมาย) เก่ียวกับท่ีมาของการเงินและกรุณาแนบเอกสาร

ท่ีสามารถยื่นยนัไดว้่าเกษียณอายุแลว้ เช่น บัตรราชการ บัตรพนักงาน ฯลฯ พรอ้มประทบัตราของบริษัท 

กรณีเป็นขา้ราชการ / รฐัวสิาหกิจ  

 จดหมายรบัรองจากหน่วยงานและส าเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตราองคก์ร 

เกษียณอายุราชการ ส าเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ใบ 

กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

 ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้มทั้งเซ็น

ตชื่อรบัรองส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไม่เกิน 3 เดือน) (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 

 จดหมายรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่และส าเนาบตัรนักศึกษาพรอ้มทั้งเซ็นชื่อรบัรองส าเนา 

พรอ้มประทับตราสถาบนั 

เด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี (แปลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ันและมีตราประทับ บริษัทท่ีถกูตอ้ง) 

 จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา หรือหาก

เด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา หรือถา้เด็กไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา จะตอ้งมีจดหมายยนิยอม

ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พรอ้มมีการรบัรองค่าใชจ้า่ยใหก้บับุตร 

กบัผูท่ี้บุตรเดินทางไปดว้ย ตอ้งไปท าท่ีส านักงานเขตท่ีท าเบียนบา้นอยู ่ (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบิดาและ

มารดา) และบิดาหรือมารดจะตอ้งไปเซ็นตเ์อกสารต่อหน้าเจา้ท่ีรบัยืน่วซี่า 

กรณีเป็นแม่บา้น  

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ) (ใชห้ลกัฐานการเงินของตวัเองหรือของสามีก็ได ้ใน

กรณีท่ีไมไ่ดเ้ดินทางไปกบัสามี จะตอ้งมีจดหมายรบัรองค่าใชจ้า่ยจากสามี เป็นภาษาองักฤษ พรอ้มกบัเขียนชื่อ-

นามสกุล วนัเดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ท่ีมีดว้ยกนั)  

 

หมายเหตุ : 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้



 

 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ี

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ 

หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมี

ส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทาง

เสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบ

ค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองที่นัง่บนเคร่ือง 

และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

 การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทตู (เล่มสีแดง) เดินทางกบั

คณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 

เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบ

คณะทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของ

คณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู ้โดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถ

เขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

Refund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่

สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

 เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

( TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความ

แตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 

เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมี

จะใหบ้ริการในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

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

สิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือตดิตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด 

ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจ



 

 

 

 

 

 

อย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่

รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพล

เรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ น

เคร่ืองได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย 

สายการบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ย

น ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 

กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไมแ่นะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้

ดงัน้ันท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน ในระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดแูลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมง

ติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไขที่บริษทัได้

ระบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


