
 

 

 

EHC-AY-10D-GREENLAND 

10 วนั กรีนแลนด์ แกรนด์ทวัร์ 
(เยือนประเทศตดิขั้วโลกเหนือ...ประตูสู่ North Pole ผืนแผ่นดนิ Arctic …1 ปี จดัทริปเดยีวเท่าน้ัน) 

 

 
ทีสุ่ดแห่งทริปพเิศษ (ราคาสุดๆ)…. กรีนแลนด์ดินแดนสุดปลายทวปียโุรป....จัดเต็มครบสูตร 

เรคยาวกิ – แคงเกอร์ลุสเซค – ซิซิมิยุท – คเิคอทาร์ซวก – ดสิโก เบย์ – อุมมาเนค ฟยอร์ด  
 อคิว ิเซอร์เมีย – อลิลูลแิซท – อทิทิลคิ – แคงเกอร์ลุสเซค – เรคยาวกิ 

 8-17 สิงหาคม 2563 

คณะเดยีว...กรุ๊ปเดยีวเท่าน้ัน!!!  

ราคาพเิศษ 199,900 บาท 

(ที่น่ังจ ากดัมาก มีแค่ 10 ห้อง ........ เปิดเพยีงกรุ๊ปเดยีวเท่าน้ัน...) 
 



 

 

 

EHC-AY-10D-GREENLAND 

10 วนั กรีนแลนด์ แกรนด์ทัวร์ 
 (เยือนประเทศตดิขั้วโลกเหนือ...ประตูสู่ North Pole ผืนแผ่นดนิ Arctic …1 ปี มทีริปเดยีวเท่าน้ัน) 

เรคยาวกิ – แคงเกอร์ลุสเซค – ซิซิมิยุท – คเิคอทาร์ซวก – ดสิโก เบย์ – อุมมาเนค ฟยอร์ด  
อคิว ิเซอร์เมีย – อลิลูลแิซท – อทิทิลคิ – แคงเกอร์ลุสเซค – เรคยาวกิ 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

EHC-AY-10D-GREENLAND 

10 วนั กรีนแลนด์ แกรนด์ทัวร์ 
8 สิงหาคม 2563  กรุงเทพ – ไอซ์แลนด์ 
 

06.30 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน G ประตูทางเขา้ท่ี 4 
 อาคารผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินฟินน์ แอร์ (AY) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
08.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์โดยเท่ียวบิน AY142 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.25 ชัว่โมง)  
 สายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่า และอาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบินสู่เฮลซิงกิ 
15.15 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ แวะเปล่ียนเท่ียวบินสู่กรุงเรคยาวกิ 
16.10 น. ออกเดินสู่สนามบินเคฟลาวคิ ประเทศไอซ์แลนด ์โดยเท่ียวบิน AY993 
17.00 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวคิ ประเทศไอซ์แลนด์  
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Iceland Air Natura **** หรือเทยีบเท่า  
 

9 สิงหาคม 2563  แคงเกอร์ลุสเซค – เช็คอนิลงเรือ M/V Ocean Atlantic 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเรคยาวกิ (RKV) เพื่อเช็คอิน 
10.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินแคงเกอร์ลุสเซค (SFJ) โดยสายการบิน Air Iceland 
12.00 น. เดินทางถึงสนามบินแคงเกอร์ลุสเซค (SFJ)  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

  น าท่านเช็คอินลงเรือ Ocean Atlantic Expedition อิสระให้ท่านไดผ้อ่นคลายอิริยาบถและพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
(แนะน าให้ท่านออกก าลังกายในห้องยิม ท่ีมีบริการลูกค้าทุกท่าน เน่ืองจากในวนัรุ่งข้ึนจะเร่ิมท่องเท่ียว              
จึงแนะน าใหท้่านเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนสัมผสักรีนแลนด)์  

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

หมายเหตุ 
  การท่องเที่ยวโดยเรือ MV Ocean Atlantic ซ่ึงเป็นเรือแบบ Expedition Cruise จะมีการน าท่านลงเรือเล็กหรือ 

Zodiac ในเกือบทุกๆวัน (ขึน้กับสภาพอากาศเอื้ออ านวยเช่นกัน ดังน้ัน โปรแกรมการท่องเที่ยว  ระหว่างวันที่ 9-
14 สิงหาคม 2563 อาจมีการปรับเปลีย่นเพ่ือให้เหมาะสมกบัสภาพอากาศ) 

 



 

 

 

EHC-AY-10D-GREENLAND 

โปรแกรมการท่องเที่ยว ระหว่างวนัที่ 9 – 14 สิงหาคม 2563 
 

เมืองท่องเที่ยวในการเทียบท่าและลงเรือโซดแิอก (Zodiac Ship)  
(ทางเรือมีบริการอาหารเช้า, กลางวนั, เยน็, Tea Break ตลอดเวลา อาหาร Exclusive ไม่มีซ ้า) 

 

Sisimuit :   เมืองซิซิมิยทุ เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของกรีนแลนด์ และเป็นแหล่งอารยธรรมอายุกวา่ 4,000 ปี ท่ีตั้งถ่ิน
ฐานดั้งเดิมของชาวเอสกิโม (Inuit) ซ่ึงยงัหลงเหลือหลกัฐานและร่องรอยความเป็นอยู่ให้เห็น และชมความ
ยิ่งใหญ่ของกอ้นน ้ าแข็ง ณ จุด ชมวิวบนเนินเขา สามารถเก็บภาพความประทบัใจไดอ้ย่างใกลชิ้ด นอกจากน้ียงั
เป็นเมืองท่าท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของประเทศ เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีปลอดกอ้นน ้ าแข็งในเส้นทางเดินเรือในช่วงหนา้
ร้อน ท าใหส้ามารถท าการล่องเรือ หรือขนส่งสินคา้ทางเรือได ้นอกจากน้ียงัเป็นเมืองท่ีมีสีสันของบา้นเรือนโดด
เด่นท่ีสุด เน่ืองจากเป็นอีกหน่ึงเมืองใหญ่ของกรีนแลนด์ น าท่านเท่ียวชมเมืองซิซิมิยุท พร้อมท ากิจกรรมท่ีทาง
เรือ MV Sea Spirit จดัใหก้บัลูกคา้   

 
 

Qeqertarsuaq : น าท่านเท่ียวชมเมืองคิเคอทาร์ซวก (Qeqertarsuaq) เมืองท่ีตั้งอยูบ่นเกาะทางตอนเหนือของกรีนแลนด์ เป็น
อีกเมืองท่ีมีทศันียภาพอนัสวยงาม ทางเรือ MV Sea Spirit น าท่านลงเรือโซดิแอก เพื่อข้ึนฝ่ังและเท่ียวชม
ความน่ารักของเมืองอีกแห่งท่ีเรียกได้ว่าด ารงชีวิตอยู่ใกล้ขั้ วโลกเหนือมากท่ีสุด ท่านจะได้สัมผสักับ
บรรยากาศธรรมชาติแห่งกรีนแลนด ์ทุ่งน ้าแขง็ และ วถีิชีวติของชาวกรีนแลนด ์

 

 
 

Disco Bay / Uummannaq :  
  น าท่านชม อุมมาเนค ฟยอร์ด (Uummannaq Fjord) ซ่ึงเป็นฟยอร์ดท่ีมีความสวยงามแห่งหน่ึงของกรีนแลนด ์

และมีสภาพ ฟยอร์ดท่ีสมบูรณ์และเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด ชมความงามของกอ้นน ้ าแข็ง Iceberg ขนาดใหญ่
ท่ีถือเป็นหัวใจแห่ง Disko Bay เรือน าท่านชมทศันียภาพภูเขาน ้ าแข็งรูปทรงแปลกตา หากมากรีนแลนด์แลว้
ตอ้งหาโอกาสมาสัมผสักบักอ้นน ้ าแข็งและฟยอร์ดช่ือดงัแห่ง อุมมาเนค และ ดิสโกเ้บย ์(Disko Bay) ซ่ึงเป็น



 

 

 

EHC-AY-10D-GREENLAND 

อ่าวท่ีอุดมสมบูรณ์หากอากาศดีท่านจะไดเ้ห็นสัตวข์ั้วโลกต่างๆท่ีอาศยัในบริเวณอ่าวแห่งน้ี ทั้งปลาวาฬ, หมี
ขั้วโลก, วอลลชั, สิงโตทะเล, นกนานาชนิด หรือแมก้ระทัง่หมาป่า อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความมหศัจรรย์
ทางธรรมชาติตามอธัยาศยั  

 

 
 

Equip Sermia :  น าท่านสัมผสัประสบการณ์การสัมผสัธารน ้าแขง็อยา่งใกลชิ้ด กบัการนัง่เรือโซดิแอก เพื่อชมความยิง่ใหญ่ 
ของธารน ้าแข็งอิควิ เซอร์เมีย กลาเซียร์ (Eqip Sermia Glacier) ซ่ึงเป็นธารน ้ าแข็งอีกแห่งบนผืนแผน่ดิน
ใกลข้ั้วโลกเหนือ ซ่ึงหากช่วงท่ีอุณหภูมิสูงข้ึนจะท าให้ธารน ้ าแข็งเกิดการละลายส่งเสียงดงัเหมือนเสียงฟ้า
ร้อง อิสระใหท้่านไดส้ัมผสัและเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  

 

Ilulissat :  เมืองอิลลูลิแซท เมืองท่องเท่ียวส าคญัของเกาะกรีนแลนด์ ตวัเมืองถูกโอบล้อมด้วยธารน ้ าแข็ง (Icefjord) ท่ี
สวยงามอลงัการจน ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก สามารถมองเห็นกอ้นน ้ าแข็ง (Iceberg) ไดแ้ทบ
ทุกจุดในเมือง น าท่านเท่ียวชมเมืองอิลลูลิแซท เพื่อเขา้ถึงประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของกรีนแลนด์ เช่น เขต
ชุมชนเก่าแก่ ซ่ึงตั้งข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ.1741, ท่าเรือประมง, โบสถ์และบา้นเรือน เป็นตน้ จากนั้นให้ท่านไดส้ัมผสั
ประสบการณ์ ล่องเรือชมธารน ้าแขง็ ต่ืนตากบัความอลงัการของกอ้นน ้ าแข็งยกัษ ์(Iceberg) ซ่ึงเรียงรายอยู ่ตลอด
เส้นทาง หากเป็นวนัท่ีแสงแดดส่องประกายจะเห็นเฉดสีฟ้าน ้ าเงินของกอ้นน ้ าแข็งไล่ระดบักนัอย่างชดัเจน ถือ
เป็นประสบการณ์สุดพิเศษคร้ังหน่ึงในชีวิตท่ียากลืมเลือน นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งดูปลาวาฬหลังค่อม 
(Humpback whales) อีกแห่งท่ีส าคญัของกรีนแลนด ์  

 

 
 

Itteliq :  เมืองอิททิลิค เมืองทางตอนกลางชายฝ่ังตะวนัตกของกรีนแลนด ์เป็นเมืองท่ีอยูเ่หนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล เพียง 2 
กิโลเมตร บนช่องแคบเดวิส (Davis Strait) เป็นเมืองท่ีมีประชากรอยู่เพียงร้อยกว่าครัวเรือนแต่แฝงไปดว้ย
ธรรมชาติและความสวยงามของทุ่งหญา้สลบัธารน ้ าแข็ง ก้อนน ้ าแข็ง และบา้นเรือนหลากสีแห่งกรีนแลนด ์
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นอกจากน้ียงัมีเป็นเมืองอนัเป็นท่ีตั้งของโบสถ์เก่าแก่โบราณถึง 2 โบสถ์ดว้ยกนั สร้างข้ึนในปี 1933 น าท่านชม
ความสวยงามของบา้นเรือน และส่ิงก่อสร้างตลอดจนทศันียภาพโดยรอบเมืองน้ี 

 

14 สิงหาคม 2563  แคงเกอร์ลุสเซค – เคฟลาวคิ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
  เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือแคงเกอร์ลุสเซค (Kangerlussuaq) น าท่านรับกระเป๋าสัมภาระ  
  (โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่น ขึน้กบัเวลาเรือเทยีบท่า) 
 น าท่านข้ึนรถ 4WD มุ่งหนา้สู่ธารน ้ าแข็งรัสเซล (Russell Glacier) ธารน ้ าแข็งท่ีมีผาน ้ าแข็งขนาดใหญ่สูงกวา่ 60 

เมตรเด่นตระหง่าน เรียกไดว้่าเป็นแหล่งประติมากรรมธรรมชาติช้ินเอกแห่งกรีนแลนด์ เน่ืองจากลกัษณะของ
กอ้นน ้ าแข็ง มีรูปลกัษณ์ท่ีแตกต่างออกไป ตามการกดัเซาะของลมและฝน สามารถจินตนาการไดห้ลายรูปแบบ 
ทั้งน้ีระหว่างการเดินทางท่านจะไดช้มภูมิประเทศแบบ ทุ่งหญา้ทุนดร้า (Tundra) อนัเป็นแหล่งอาหารอนัอุดม
สมบูรณ์ของเหล่าววัป่า อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของทศันียภาพ ฝูงววัป่าและทุ่งหญา้สลบัภูเขา
และธารน ้าแขง็ นบัเป็นภูมิประเทศท่ีน่าแปลกตาอีกแห่งในกรีนแลนด ์ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย  น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองแคงเกอร์ลุสเซค น าท่านเท่ียวชมเมืองพร้อมเก็บภาพความน่ารักของอีกเมืองสวยแห่ง
ประเทศกรีนแลนด ์อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของบา้นหลากสีแห่งเมืองแคงเกอร์ลุสเซค พร้อมเก็บ
ภาพทศันียภาพ ฝงูววัป่าและทุ่งหญา้สลบัภูเขาและธารน ้าแขง็ นบัเป็นภูมิประเทศแปลกตาอีกแห่งของโลก 

 ไดเ้วลาน าท่านสู่สนามบินแคงเกอร์ลุสเซค 
19.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินแคงเกอร์ลุสเซค (SFJ) สู่สนามบินเคฟลาวคิ  
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Iceland Air Natura **** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่1) 
 

15 สิงหาคม 2563 ไอซ์แลนด์ – ภูเขาเคิร์กจูเฟล – บลู ลากูน 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองกรุนดาร์ฟจอร์ดูร์ เป็นเมืองท่ีมีความโดดเด่นทางดา้นประวติัศาสตร์และธรรมชาติท่ี
สามารถดึงดูด นกัท่องเท่ียวจ านวนมากจากทั้งในไอซ์แลนดแ์ละต่างประเทศ โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนจะมี
โอกาสไดเ้พลิดเพลินไปกบัความงามของธรรมชาติ อนัแสนเงียบสงบ ลดัเลาะไปตามชายฝ่ังตะวนัตกของอ่าว
แคบๆในเขตเมืองกรุนดาร์ฟจอร์ดูร์ ไม่พลาดไปชมความงดงามของภูเขาเคิร์กจูเฟล (Kirkjufell) ภูเขาท่ีมีความ
สูงประมาณ 463 เมตร เป็นภูเขาท่ีมีทรงสวยงามและไดรั้บความนิยมมากในหมู่นกัไต่เขา ใกล้ๆ ภูเขายงัมีน ้าตก
ขนาดเล็กๆท่ีสวยงามมากแห่งหน่ึงอีกดว้ย อิสระใหท้่านเก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมหมู่บา้นชาวประมง (Fishing Village) จากนั้นน าท่านชมความสวยงามของธรรมชาติ ณ แซเฟลล์
โจกุล กลาเซียร์ (Saefellsjokull Glacier) ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงกลาเซียร์ท่ีสวยงามแห่งแหลมสแนเฟลเนส 
(Snaeffelsness peninsular)  ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของหาดทรายสีด า (Black Beach) หรือ จะเป็นหิน
ลาวาท่ีเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟใตท้อ้งทะเลนานนบัลา้นปี สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองกรินดาวิกสู่ 
บลูลากูน (Blue Lagoon) หรือ ทะเลสาบสีฟ้า สถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพระดบัโลกและโด่งดงัท่ีสุดของ
ประเทศไอซ์แลนด์ นกัท่องเท่ียวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกบัการมาเยือนสถานท่ีแห่งน้ี อิสระให้ท่านแช่น ้ าแร่
ธรรมชาติผ่อนคลายไปกบั Stream & Sauna เพื่อการพกัผอ่นตามอธัยาศยั (มีบริการผา้ขนหนูให้ท่าน กรุณา
เตรียมชุดวา่ยน ้าและหมวกคลุมผมไปดว้ยส าหรับการแช่น ้าแร่ในบลูลากูน *** 

 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Iceland Air Natura **** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่2) 
 

16 สิงหาคม 2563 เฮลซิงก ิ
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
06.30 น. น าท่านสู่สนามบินเคฟลาวคิ (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวกิ 
09.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยเท่ียวบิน AY992 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  
15.50 น.  เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (เวลาท่ีไอซ์แลนด ์ชา้กวา่ เฮลซิงกิ 3 ชัว่โมง) 
17.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร (บินตรง) โดยสายการบินฟินน์แอร์ เท่ียวบินท่ี AY89 
 สายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบินสู่กรุงเทพฯ 
 

17 สิงหาคม 2563 กรุงเทพฯ 
 

07.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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ห้องพกัเรือ Ocean Atlantic Expedition Cruise 
***ราคาห้องพกั (พกัคู่) แบบ Porthole – หน้าต่างกลม Cat. D (ม ี7 ห้องเท่าน้ัน)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
***ราคาห้องพกั (พกัคู่) แบบ Window– หน้าต่าง Cat. C (ม ี2 ห้องเท่าน้ัน)  

 

 
 

 
 
 
 

***กรณ ีพกั 1 ท่านในห้องแบบ Inside SGL – Cat G  
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10 วนั กรีนแลนด์ แกรนด์ทวัร์ 
 (เยือนประเทศตดิขั้วโลกเหนือ...ประตูสู่ North Pole ผืนแผ่นดนิ Arctic …1 ปี มทีริปเดยีวเท่าน้ัน) 

อตัราค่าบริการ 8-17 สิงหาคม 2563 

ราคาผูใ้หญ่ หรือ เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน)   
(พกัหอ้งคู่แบบมีหนา้ต่างกลม (Pot Hole) หอ้งแบบ type C มีเพียง 7 หอ้ง) ท่านละ 

199,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ (คิดราคาหอ้ง type C) 95,000 

อพัเกรดหอ้งพกัคู่แบบหนา้ต่าง Type D มีจ านวน 2 หอ้ง (หนา้ต่างส่ีเหล่ียม) เพิ่มเงินท่านละ  12,000 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคายนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 
BKK-HEL-KEF-HEL-BKK (เฉพาะ Finn Air เท่านั้น) 

80,000 – 120,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน Finn Air (BKK-HEL-KEF-HEL-BKK) หกัค่าตัว๋คืน 30,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2563) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียวกรีนแลนด ์(ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน AY/ FI (กระเป๋าเดินทางน ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

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

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่า Gratuities fee คิดวนัละ 13.5 USD x 6 วนั = 81-90 USD ต้องช าระให้ทางเรือ ณ วันกลบั 

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

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 100,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 90 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ 

* ยกเลิก การเดินทางก่อนวนัท่ี 31 มกราคม 2563 ไม่มีค่าชาร์ตจากทางเรือ (แต่ตอ้งเชค็เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน)   
* ยกเลิกการเดินระหวา่งวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ – 30 เมษายน 2563 หกัค่าใชจ่้าย 100,000 บาทต่อท่าน 
* ยกเลิกการเดินทางหลงัวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 เรือจะชาร์ตค่าเรือเตม็จ านวน (เวน้แต่สามารถหาผูเ้ดินทางแทนได)้  
 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

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

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

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

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

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
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โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

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

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

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

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

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

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

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

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

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

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป อาจไม่เหมาะกบัการถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศไอซ์แลนด์และกรีนแลนด์ 
 (ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 15-20 วนัท าการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อ
ขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็น

สีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานทูตมกีารเทยีบรูปกบัหน้าวซ่ีาทีเ่คย
ได้)  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สูติบตัร (กรณีเดก็ต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

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

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  
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11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ Bank Statement บญัชีเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- รายการเดินบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (Bank Statement) นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 

100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน (ปรับสมุดและส าเนา 7 วนัก่อนยืน่วซ่ีา) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นบัญชีออมทรัพย์ บัญชีเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- รายการเดินบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (Bank Statement) มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท  

ต่อการรับรอง 1 ท่าน  
 

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

ช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่า

เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11 

  

 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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10 วนั กรีนแลนด์ แกรนด์ทวัร์ 
 (เยือนประเทศตดิขั้วโลกเหนือ...ประตูสู่ North Pole ผืนแผ่นดนิ Arctic …1 ปี จดัทริปเดยีวเท่าน้ัน) 

 
 

ราคาทัวร์ 199,900 บาท    8-17 สิงหาคม 2563 (กรุ๊ปเดยีวเท่าน้ัน) 
 

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

สะสมไมล ์ อาหาร 
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