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“คร ัง้หนึง่ในชวีติ...อศัจรรยค์วามงามธรรมชาตแิละแสงเหนอื  

แหง่กรนีแลนด ์และหมูเ่กาะแฟโร” 

เราคดัสรรแตโ่รงแรมทีไ่ดม้าตรฐาน อาหารหลากหลายท ัง้ทอ้งถิน่ ไทย และจนี หวัหนา้ทวัรท์ ีช่ านาญการคอย

ดแูลทา่น เทีย่วสบายๆ มเีวลาใหท้า่นเก็บภาพสวยๆ เดนิทางชว่งทีม่โีอกาสไดเ้ห็นแสงเหนอืไดท้กุเมอืง 

16 – 28 กนัยายน 2565 

 ราคาทา่นละ....279,900 บาท (เดนิทาง 15 ทา่น) 

 (รวมคา่วซีา่เชงเกน้ และรวมคา่ทปิทกุอยา่งแลว้….บนิ สูห่มูเ่กาะแฟโร กรนีแลนด)์  

 

หมูเ่กาะแฟโร – บเูออร ์วลิเลจ – มลูาฟอสเซอร ์- ลอ่งเรอืชมผารงันก – ซคัซุน - Gjogv – เคริก์จบูเูออร ์- 

ทอรส์เฮาน ์– แคงเกอรล์สุเซค – Ice Sheet point 660 – รสัเซลกลาเซยีร ์– อลิลลูแิซท – อคิว ิเซอรเ์มยี - 

ลอ่งเรอืชมวาฬ - นุค๊ – นารซ์าบ เซอรเ์มยี  

13 วนั หมูเ่กาะแฟโร-กรนีแลนด ์
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รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

วันเดนิทาง สนามบนิตน้ทาง สนามบนิปลายทาง เทีย่วบนิ เวลาตน้ทาง เวลาปลายทาง 

17 กนัยายน กรงุเทพฯ (BKK) โคเปนเฮเกน้ (CPH) TG 950 01.20 07.40 

17 กนัยายน โคเปนเฮเกน้ (CPH) แฟโร (FAE) RC 453 12.25 13.40 

19 กนัยายน แฟโร (FAE) โคเปนเฮเกน้ (CPH) RC 456 15.00 18.05 

20 กนัยายน โคเปนเฮเกน้ (CPH) แคงเกอรล์สุเซค (SFJ)  GL 781 10.00 10.40 

22 กนัยายน แคงเกอรล์สุเซค 

(SFJ) 

อลิลลูแิซท (JAV) GL 502 08.25 09.10 

24 กนัยายน อลิลลูแิซท (JAV) นุ๊ค (GOH) GL 593 17.15 18.40 

26 กนัยายน นุ๊ค (GOH) แคงเกอรล์สุเซค (SFJ) GL 548 10.00 10.55 

26 กนัยายน แคงเกอรล์สุเซค 

(SFJ) 

โคเปนเฮเกน้ (CPH) GL 780 11.55 20.15 

27 กนัยายน โคเปนเฮเกน้ (CPH) กรงุเทพฯ (BKK) TG 951 14.25 06.00+1 
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วนัแรก   กรงุเทพมหานคร  

 

22.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิแถว D ประตทูางเขา้ที ่3-4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก 

สายการบนิไทย ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

วนัทีส่อง   โคเปนเฮเกน้ – แฟโร (พกัคา้ง 2 คนื) 

 

01.20 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) สูส่นามบนิโคเปนเฮเกน้ (CPH) ประเทศเดนมารก์โดยการบนิ

ไทย เทีย่วบนิ TG950 สายการบนิบรกิารอาหารค ่าและอาหารเชา้ บนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 11.20 

ชม.) 

07.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารค์ 

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

กลางวัน อสิระรับประทานอาหารในสนามบนิตามอธัยาศัย 

11.00 น. น าทา่นเชค็อนิ ณ เคานเ์ตอรเ์ชคอนิสายการบนิแอตแลนตคิ แอรเ์วยส์ (Atlantic Airways) 

12.25 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิแฟโร โดยเทีย่วบนิ RC453 

13.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิแฟโร (Faroe Island Airport) ประเทศเดนมารก์ 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมหมูเ่กาะแฟโร (Faroe Islands)  

- ประเทศในกลุม่เกาะจ านวน 18 เกาะ ตัง้อยูท่างตอนเหนอืของมหาสมทุรแอตแลนตกิระหวา่ง

สกอตแลนด ์นอรเ์วย ์และไอซแ์ลนด ์หมูเ่กาะแฟโรเป็นเขตการปกครองตนเองของเดนมารก์ ตัง้แต่

ปี พ.ศ. 2491 โดยมสีถานภาพเหมอืนกบักรนีแลนด ์มอี านาจในการปกครองตนเองทกุดา้น ยกเวน้ดา้น

การตา่งประเทศและการทหาร หมูเ่กาะแฟโร มคีวามหมายวา่ “เกาะแหง่แกะ” มภีาษาของตวัเองคอื 

“ภาษาแฟโร” แตภ่าษาราชการจะใชเ้ดนมารก์ควบดว้ย มสีกลุเงนิเป็นของตวัเองคอื “โครนาแฟโร” และ

มเีมอืงหลวงคอืเมอืง “ทอรส์เฮาน”์ มรีะบอบกษัตรยิ ์และมนีายกรัฐมนตรบีรหิารกจิการบา้นเมอืง  

น าทา่นถา่ยรปูกบัน ้าตกมลูาฟอสเซอร ์(Mulafossur waterfall)  

- ซึง่เป็นน ้าตกทีเ่ปรยีบเสมอืนซกิเนเจอรข์องหมูเ่กาะแฟโร เพราะเป็นน ้าตกทีป่รากฏในภาพโปสการด์

มากมาย ใหท้า่นไดช้ืน่ชมธรรมชาตแิละความสวยงามของน ้าตกซึง่มฉีากหลังเป็นภเูขาสวยแหง่เกาะ

แฟโร อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศัย  

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นบเูออร ์(Bour Village)  

- หมูบ่า้นทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขาหนิเลยีบฝ่ังทะเล นับเป็นหมูบ่า้นทีส่วยงามและมทีัศนยีภาพของธรรมชาตทิี่

ปรากฏใหเ้ห็นในโปสการด์และหนังสอืทอ่งเทีย่วมากมาย เป็นหมูบ่า้นทีต่ัง้อยูใ่นซอรแ์วงฟยอรด์ 

(Sorvagsfjord) เรยีกไดว้า่เป็นฟยอรด์ทีม่คีวามสวยงามทางธรรมชาตมิากทีส่ดุอกีแหง่ของเกาะแฟโร 

(ชว่งกลางคนืสามารถรอชมแสงเหนอื... ซึง่ชว่งหนา้หนาวจะเป็นชว่งทีด่ทีีส่ดุในการชมแสงเหนอื)  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นไควว์คิ (Kvivik Village)  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2491
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
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- หนึง่ในหมูบ่า้นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุบนหมูเ่กาะแฟโร และยงัคงมหีลกัฐานทางโบราณคดทีีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ชาว

ไวกิง้ไดม้กีารเดนิทางและตัง้รกรากถิน่ฐานทีห่มูบ่า้นแหง่นีเ้มือ่ประมาณศตวรรษที ่18 เห็นไดจ้าก

บา้นเรอืนของชาวไวกิง้โบราณทีย่งัคงหลงเหลอือยู ่น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเล็กๆทีแ่สนน่ารักแหง่หมูเ่กาะ

แฟโร พรอ้มสดูอากาศบรสิทุธิแ์ละชืน่ชมธรรมชาตแิหง่หมูเ่กาะแอตแลนตกิเหนอื 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมทีพ่ัก 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Faroya**** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่1) 

 

วนัทีส่าม    ลอ่งเรอืชมผารงันกแหง่เกาะแฟโร – Saksun - Gjógv - เคริก์จบูเูออร ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิสมัผัสประสบการณ์การลอ่งเรอืสูผ่ารังนก (Towering Cliffs)  

- ผาสงูตระหง่านอันเป็นทีอ่ยู่ของนกแถบโซนอารค์ตกิ ไมว่่าจะเป็นนกพัพฟิน (Puffins) ทีอ่าศัยอยูต่าม

ชะง่อนผา และ นกอารค์ตดิเทริน์ และอกีนานาชนดิ อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของผาหนิ 

และ นกนานาพันธุ ์หากโชคดทีา่นอาจไดพ้บเห็น ปลาโลมา หรอื ปลาวาฬทีอ่าจมาเลน่น ้าในบรเิวณนี ้ 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (บฟุเฟ่ต)์ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นเล็กๆ ทีช่ ือ่วา่ Saksun  
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- หมูบ่า้นเล็กๆ สงบเงยีบตัง้อยูบ่นไหลเ่ขา โอบลอ้มไปดว้ยภเูขาสงู เบือ้งหนา้เป็นอา่วรปูวงกลม มชีอ่งเขา

เล็กๆ เปิดไปสูม่หามทุรอนักวา้งใหญ ่โดดเดน่ดว้ยหาดทรายด า มปีระชากรเพยีงหลักสบิ ในหมูบ่า้นจะมี

โบสถส์ขีาว Saksunar Kirkja เป็นโบสถท์ีส่รา้งมาตัง้แตปี่ 2401 ตัวโบสถห์ันหนา้เขา้หาลากนูทีม่ชีายหาด

เป็นสดี า สามารถลงไปเดนิเลน่ได ้ 

แลว้เดนิทางตอ่สูเ่มอืง Gjógv  

- ตัง้อยูบ่นเกาะ Eysturoy ค าวา่ Gjógv หมายถงึชอ่งเขา ใหท้า่นสมัผัสบรรยากาศของเมอืงในหบุเขาทีโ่อบ

ดว้ยทะเล ลอ้มรอบดว้ยทวิทศันฝ่ั์งตรงขา้มซึง่เป็นเกาะ Kalsoy และเกาะอืน่ๆ ในภาคเหนอืของหมูเ่กาะ

แฟโร  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเคริก์จบูเูออร ์(Kirkjubour)  

- หมูบ่า้นเล็กๆทางตอนใตข้องเกาะแฟโร เป็นหมูบ่า้นทีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตร ์เนือ่งจากเป็นทีต่ัง้

ของโบสถห์นิโบราณแมกนาส (Magnus Cathedral) จากศตวรรษที ่13 ยอ้นไปตัง้แตย่คุไวกิง้ และมบีา้น

ไมท้ีอ่ายเุกา่แกท่ีส่ดุซึง่สรา้งตัง้แตศ่ตวรรษที ่11  

 น าทา่นเขา้ชมความงดงามของโบสถห์นิโบราณทีย่งัคงอนุรักษ์ไวจ้นถงึปัจจบุนั พรอ้มทัง้ดืม่ด ่ากบัทศันยีภาพ

ของบา้นไมโ้บราณทีน่ยิมปลกูหญา้บนหลังคา เลยีบฝ่ังมหาสมทุร นับเป็นอกีหนึง่ทศันยีภาพทีส่วยงามแหง่

เกาะแฟโร อสิระใหท้า่นเกบ็ภาพความสวยงามของธรรมชาตติามอธัยาศัย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมทีพ่ัก 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Faroya**** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่2) 

 

วนัทีส่ ี ่    ทอรส์เฮาน ์– โคเปนเฮเกน้  (พักคา้ง 1 คนื) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทอรส์เฮาน ์(Torshavn)  

- เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของหมูเ่กาะแฟโร ดนิแดนของประเทศเดนมารก์ ตัง้อยูท่างตอนใตแ้ละ

เป็นส่วนหนึง่ของชายฝ่ังทศิตะวันตกของเมอืงสเตรอเมอ น าท่านเทีย่วชมเมอืงและเดนิเล่นพรอ้มเก็บ

ภาพบรรยากาศของเมอืงหลวงทีต่ัง้อยูใ่นฟยอรด์อนัสวยงาม  

จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับบา้นหลังคาหญา้ (Tiganes) ซึง่มกีารปลูกหญา้บนหลังคาบา้นนับเป็นอกีหนึ่ง

เอกลักษณ์ของเมอืงทอรส์เฮาน ์อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมอืงหลวง 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B9%82%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นสูส่นามบนิแฟโร  

15.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิแฟโร (FAE) สูส่นามบนิโคเปนเฮเกน้ (CPH) ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบนิ

แอตแลนตกิ แอรเ์วยส์ เทีย่วบนิ RC456 

18.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั AC Hotel by Marriott Bella Sky Copenhagen**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้    โคเปนเฮเกน้ – แคงเกอรล์สุเซค - Ice Sheet Point 660 (พกัคา้ง 2 คนื) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าทา่นสูส่นามบนิโคเปนเฮเกน้  

10.00 น.  เดนิางสูส่นามบนิแคงเกอรล์ุสเซค ประเทศกรนีแลนด ์โดยสายการบนิแอรก์รนีแลนด ์เทีย่วบนิที ่GL 781 

(บรกิารอาหารกลางวันวันเครือ่งบนิ) 

10.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิแคงเกอรล์สุเซค (SFJ) 

บา่ย น าทา่นสมัผัสประสบการณ์น่ังรถ 4WD มุง่หนา้สูแ่ผน่น ้าแข็งแหง่กรนีแลนด ์Ice Sheet Point 660  

- ระหว่างทางท่านจะไดช้มทัศนียภาพของภเูขาน ้าแข็ง ทุ่งหญา้ทุนดรา และ ทะเลทรายในหุบเขา แห่ง

กรีนแลนด์ ประเทศที่ไดช้ือ่ว่ามพีื้นที่แผ่นน ้าแข็งใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รองจากทวีปแอนตาร์

กตกิา  

- อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของ Ice Sheet Point 660 ผนืน ้าแข็งทีป่กคลุมพืน้โลกทางแถบ

ขัว้โลกเหนอืและใต ้สมัผัสกบัแผน่น ้าแข็งทีป่กคลมุทัง้ประเทศคดิเป็น 10% ของโลก (ระยะเวลาในการ

ท าทัวรป์ระมาณ 4-5 ชัว่โมง) 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Kangerlussuaq*** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่1) 

 

วนัทีห่ก   ธารน า้แข็งรสัเซล – เทีย่วชมเมอืงแคงเกอรล์สุเซค  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเทีย่วชมเมอืงแคงเกอรล์ุสเซค เมอืงศูนยก์ลางการบนิทัง้ภายในและระหว่างประเทศ โอบลอ้มดว้ย

แผน่น ้าแข็งกรนีแลนด ์(Greenland Ice Sheet) ทีย่ ิง่ใหญ ่ 

 น าทา่นขึน้รถ 4WD มุง่หนา้สูธ่ารน ้าแข็งรัสเซล (Russell Glacier)  

- ธารน ้าแข็งทีม่ผีาน ้าแข็งขนาดใหญ่สูงกว่า 60 เมตรเด่นตระหง่าน เรยีกไดว้่าเป็นแหล่งประตมิากรรม

ธรรมชาตชิ ิน้เอกแห่งกรนีแลนด ์เนื่องจากลักษณะของกอ้นน ้าแข็ง มรีูปลักษณ์ทีแ่ตกต่างออกไป ตาม

การกดัเซาะของลมและฝน สามารถจนิตนาการไดห้ลายรปูแบบ  

- ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดช้มภูมปิระเทศแบบ ทุ่งหญา้ทุนดรา (Tundra) อันเป็นแหล่งอาหารอัน

อดุมสมบรูณ์ของเหลา่วัวป่า  

- อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของทัศนียภาพ ฝูงวัวป่าและทุ่งหญา้สลับภูเขาและธารน ้าแข็ง 

นับเป็นภมูปิระเทศทีน่่าแปลกตาอกีแห่งในกรนีแลนด์ ส าหรับกรนีแลนดไ์ดช้ือ่ว่าเป็นประเทศทีส่ามารถ

มองเห็นแสงเหนอืไดจ้ากทกุทศิทกุแห่ง แต่จุดทีจ่ะชมแสงเหนือไดด้ทีีส่ดุและมโีอกาสทีจ่ะเห็นไดม้าก

ทีสุ่ดตอ้งมาทีแ่คงเกอรล์ุสเซค (Kangerlussuaq) อันเป็นต าแหน่งทีแ่ถบแสงเหนือทอดตัวพาดผ่าน

พอด ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (บารบ์คีวิ)  

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงแคงเกอรล์สุเซค  

 น าทา่นเทีย่วชมเมอืงพรอ้มเก็บภาพความน่ารักของอกีเมอืงสวยแห่งประเทศกรนีแลนด์ อสิระใหท้่านไดเ้ก็บ

ภาพความสวยงามของบา้นหลากสแีห่งเมอืงแคงเกอรล์ุสเซค พรอ้มเก็บภาพทัศนียภาพ ฝูงวัวป่าและทุ่ง

หญา้สลับภเูขาและธารน ้าแข็ง นับเป็นภมูปิระเทศแปลกตาอกีแหง่ของโลก 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Kangerlussuaq*** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่2) 

 

วนัทีเ่จ็ด   แคงเกอรล์สุเซค – อลิลลูแิซท - ชมเมอืง – ลอ่งเรอืชมไอซฟ์ยอรด์ (พกั 2 คนื) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

07.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิแคงเกอรล์สุเซค เพือ่เชค็อนิ 

08.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิอลิลลูแิซท (JAV)โดยสายการบนิแอรก์รนีแลนด ์เทีย่วบนิ GL502 

09.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิอลิลลูแิซท 

 น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก เพือ่รับประทานอาหารกลางวัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย 

บา่ย  น าทา่นเทีย่วชมเมอืงอลิลลูแิซท เพือ่เขา้ถงึประวตัศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของกรนีแลนด ์ เชน่ เขตชมุชน

เกา่แก ่ซึง่ ตัง้ขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ.1741, ทา่เรอืประมง, โบสถแ์ละบา้นเรอืน พรอ้มเก็บภาพบา้นหลากสสีนั และ

สถานทีส่ าคญัทาง ประวัตศิาสตร ์และอืน่ๆ  

 น าทา่นเดนิเลน่ ชมเมอืงและ วถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวกรนีแลนดท์ีอ่าศัยอยูบ่นเกาะใหญอ่นัดับสองของ

โลกแหง่นี ้

น าทา่นสมัผัสประสบการณ์ ลอ่งเรอืชมธารน ้าแข็ง (Iceberg Boat Tour) ใชเ้วลาประมาณ 2  ชัว่โมง  

- ตืน่ตากบัความ อลังการของกอ้นน ้าแข็งยกัษ์ (Iceberg) ซึง่เรยีงรายอยู ่ ตลอดเสน้ทาง หากเป็นวันที่

แสงแดดสอ่งประกายจะเห็น เฉดสฟ้ีาน ้าเงนิของกอ้นน ้าแข็งไลร่ะดับกนัอยา่งชดัเจน ถอืเป็น

ประสบการณ์สดุพเิศษครัง้หนึง่ในชวีติทีย่ากลมื เลอืน นอกจากนีย้งัเป็นแหลง่ดปูลาวาฬหลังคอ่ม 

(Humpback whales) อกีแหง่ทีส่ าคญัของกรนีแลนด ์
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   ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 อสิระใหท้า่นไดอ้อกมาชมแสงเหนอื ซึง่เป็นปรากฏการณ์ทีส่ามารถมองเห็นในวันทีท่อ้งฟ้าแจม่ใส ทา่น

สามารถเห็นแสงเหนอืไดจ้ากบรเิวณทีพ่ัก 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Hvide Falk*** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่1) 

 

 

 

วนัทีแ่ปด   อลิลลูแิซท – ธารน า้แข็งอคิวเิซอรเ์มยี 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นสมัผัสประสบการณ์ลอ่งเรอืสูธ่ารน ้าแข็งอคิว ิเซอรเ์มยี กลาเซยีร ์(Eqip Sermia Glacier)  

- สมัผัสธารน ้าแข็งอยา่งใกลช้ดิ และชมความยิง่ใหญ่ของธารน ้าแข็งอคิว ิเซอรเ์มยี ซึง่เป็นธารน ้าแข็งอกี

แห่งบนผนืแผ่นดนิใกลข้ัว้โลกเหนือ ซึง่หากชว่งทีอ่ณุหภมูสิงูขึน้จะท าใหธ้ารน ้าแข็งเกดิการละลายส่ง

เสยีงดังเหมอืนเสยีงฟ้ารอ้ง  

- อสิระใหท้่านไดส้ัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (การเดนิทางไป-กลับ เพือ่ไปยังธาร

น ้าแข็งอคิวเิซอรเ์มยี ใชเ้วลาในการท าทัวรป์ระมาณ 5-6 ชัว่โมง) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันในเรอื 

บา่ย อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพและเดนิเล่นชมทัศนียภาพของทุ่งหญา้ทุนดรา และ ธารน ้าแข็งขนาดใหญ่อกีแห่ง

ของประเทศกรนีแลนด ์ทีไ่ดช้ ือ่วา่มกีลาเซยีร ์และ ฟยอรด์ ตดิอนัดับสวยงามตน้ๆของโลก  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับโรงแรมทีพั่ก เพือ่ใหท้า่นไดเ้ตรยีมตัวส าหรับกจิกรรมล่าแสงเหนือในค ่า

คนืนี ้

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Hvide Falk*** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่2) 

 

วนัทีเ่กา้   อลิลลูแิซท – ลอ่งเรอืชมวาฬ – เซอรเ์มอรม์อิทุ – นุค๊ (พกัคา้ง 2 คนื) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นลอ่งเรอืชมวาฬ (Whale Watching)  

- กจิกรรมอนัเป็นทีส่ดุของการทอ่งเทีย่วกรนีแลนด ์ทา่นจะมโีอกาสไดพ้บกบัวาฬทีอ่าศยัอยูถ่งึ 15 สาย

พันธุ ์ในฤดรูอ้นทา่นอาจจะไดพ้บกบัสายพันธุ ์Minke whale, Fin whale และ Humpback whale สว่น

ในชว่งฤดหูนาวจะม ี3 สายพันธุ ์Narwhals Whale, Beluga Whale และ Bow-Head Whale ทีอ่าจมา

อวดโฉมใหท้า่นไดเ้ห็นในอา่วแหง่นี ้(ใชเ้วลาในการท าทัวรป์ระมาณ 2.30 ชัว่โมง) 
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

บา่ย น าท่านเดนิเทีย่วชมความสวยงามของ ธารน ้าแข็ง (Icefjord) ทีส่วยงามอลังการจน ไดรั้บการขึน้ทะเบยีน

เป็นแหลง่มรดกโลก  

- บรเิวณนีค้อื เซอรเ์มอรม์อิทุ (Sermermiut) แหล่งโบราณคดอีายกุว่า 4,000 ปี ซึง่นักโบราณคดเีชือ่ว่า

เป็นถิน่ฐานของมนุษยย์ุคหนิทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่บนเกาะกรนีแลนด์ และการเขา้ชมความสวยงามของ

ไอซ ์ฟยอรด์ตอ้งเดนิเขา้ไปบนทางไม ้ทีปู่เป็นทางใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ขา้ไปชมความสวยงามของทุ่ง

น ้าแข็ง  

- ทา่นสามารถเดนิขึน้ไปบนเชงิเขา ซึง่มจีดุชมววิทีส่วยงามมาก สามารถมองเห็นทุง่น ้าแข็งมรดกโลกของ

กรนีแลนดไ์ดจ้ากมมุสงู และอลิลูลแิซท ไอซฟ์ยอรด์ เป็นธารน ้าแข็งทีเ่กดิจากการแตกตัวมาจากกลา

เซยีรเ์ซอแมค คจูอลเลค (Sermeq Kujalleq Glacier) โดยรปูรา่งของไอซเ์บริก์ หรอืกอ้นน ้าแข็ง แต่ละ

กอ้นเรยีกไดว้่าเป็นประตมิากรรมทางธรรมชาตทิีรั่งสรรคข์ึน้อยา่งสวยงาม อสิระใหท้่านไดเ้ก็บรูปความ

สวยงามตามอธัยาศัย  

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอลิลลูแิซท เพือ่เชค็อนิ 

17.15 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงนุ๊ค โดยสายการบนิแอรก์รนีแลนด ์เทีย่วบนิ GL593 

18.40 น. เดนิทางถงึสนามบนินุ๊ค 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Hans Egede Nuuk **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคนืที ่1) 

 

วนัทีส่บิ   ลอ่งเรอืชมธารน า้แข็ง – ชมเมอืงนุค๊  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่โรงแรมเพื่อเก็บกระเป๋าและเตรียมตัวส าหรับกจิกรรมล่องเรือชมธารน ้าแข็งนาร์ซาป 

(Narsap sermia) ซึง่ใชเ้วลาทัง้หมดประมาณ 7 ชัว่โมง ในกรณีทีส่ภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวยในการล่องเรอื 

ทางบรษัิทฯ จะจัดกจิกรรมลอ่งเรอืชมฟยอรด์นุ๊คและเทีย่วชมเมอืงทดแทน 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนคิ 

บา่ย น าคณะลอ่งเรอื Targa (12 ทีน่ั่ง) สู ่Kangersuneq/ Icefiord  

- ภมูทิัศน์อันงดงามของผนืแผ่นน ้าแข็งกรนีแลนดท์ีเ่ป็นทัง้ภูเขาสงู และการเคลือ่นตัวของธารน ้าแข็งที่

ย ิง่ใหญก่อ่ใหเ้กดิฟยอรด์ตามแนวชายฝ่ังทะเล ภเูขาน ้าแข็งกอ้นมหมึาลอยออกมาสูท่ะเลเปิด เรอืค่อยๆ 

เลยีบฟยอรด์ผา่นเขา้สูช่อ่งแคบโคนอค (Qoornoq)  

- ใหท้่านไดต้ื่นตาตืน่ใจกับววิทวิทัศน์อันงดงามตระการตาของธารน ้าแข็งนารซ์าป (Narsap Sermia 

gletcher) เรอืใชเ้วลาประมาณ 2 ช.ม. เขา้สูบ่รเิวณทีต่ัง้ของ Glacier/Qoornoq Fjord (ฟยอรด์) ประดจุ

หนึง่ทา่นเป็นนักส ารวจทีไ่ดม้าสมัผัสความยิง่ใหญ่ของทอ้งทะเลอารก์ตกิ ดนิแดนขัว้โลกเหนือ ท่านอา

จะไดพ้บเห็นฝงูวาฬ ซึง่มแีหลง่อาศัยอยูร่อบๆ กรนีแลนด ์ 

- อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของทัศนยีภาพธารน ้าแข็ง, ฟยอรด์ และประตมิากรรมกอ้นน ้าแข็ง

แหง่กรนีแลนดแ์บบเต็มอิม่ 

 

 

 

กลับถงึฝ่ังน าทา่นเทีย่วชมเมอืงนุ๊ค (Nuuk)  

ชมอาคารบา้นเรือน บา้นไมห้ลังเล็ก ๆ สีสันฉูดฉาด ทัง้แดง เขียว เหลือง ม่วง ชมพู เป็นเสน่ห์ของ

กรนีแลนด ์อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของบา้นหลากสแีหง่เมอืงนุ๊ค  

ชมยา่นท่าเรอื (Old Colonial Harbor) ซึง่รอบๆ มบีา้นเรอืนแบบดัง้เดมิตัง้ รวมทัง้โบสถ ์รูปปั้น Mother of 

the Sea ทีย่ ้าเตอืนถงึความสมัพันธข์องมนุษยก์บัธรรมชาต ิ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Hans Egede Nuuk**** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคนืที ่2) 

 

วนัทีส่บิเอ็ด   นุค๊ – โคเปนเฮเกน้ (พกัคา้ง 1 คนื) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินุ๊ค เพือ่เชค็อนิ 

10.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิแคงเกอรล์สุเซค (SFJ) โดยสายการบนิแอรก์รนีแลนด ์เทีย่วบนิ GL548 

10.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิแคงเกอรล์สุเซค เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
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11.55 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสนามบนิโคเปนเฮเกน้ (CPH) โดยสายการบนิแอร์กรนีแลนด์ เที่ยวบนิ GL780 

(บรกิารอาหารกลางวันบนเครือ่งบนิ) 

20.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิ สนามบนิโคเปนเฮเกน้ (CPH) ประเทศเดนมารก์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  AC Hotel by Marriott Bella Sky Copenhagen **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่บิสอง    โคเปนเฮเกน้ – กรงุเทพมหานคร 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย รอเวลานัดหมาย 

  น าทา่นเชค็อนิการบนิไทย  

กลางวัน   อาหารกลางวันภายในสนามบนิ (แจก Voucher ทา่นละ 25 ยโูร)  

14.25 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิโคเปนเฮเกน้ สูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยการบนิไทย เทีย่วบนิ TG951  

  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.35 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่บิสาม    กรงุเทพมหานคร 

 

06.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

13 วนั หมูเ่กาะแฟโร – กรนีแลนด ์

“คร ัง้หนึง่ในชวีติ...อศัจรรยค์วามงามธรรมชาตแิละแสงเหนอื  

แหง่กรนีแลนด ์และหมูเ่กาะแฟโร” 

อตัราคา่บรกิาร ราคาทา่นละ (บาท) 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น เดนิทาง 15 ทา่นขึน้ไป 279,900 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น เดนิทาง 10 -  14 ทา่น 289,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 27,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 269,900 

เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี (ไมเ่สรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) - 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์BKK-CPH-BKK (TG) เริม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

85,000 – 120,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ BKK-CPH-BKK (TG) หักคา่ใชจ้า่ย (ตั๋วผูใ้หญ)่ 30,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิ 

ทีส่ายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่8 เม.ย. 2565) ** 
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ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 

2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได  ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 ก.ก. ส าหรับชว่ง BKK-CPH-BKK, เทีย่วบนิภายใน GL/RC รวม 7 

เทีย่วบนิ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 และ 23 ก.ก. แลว้แตส่ายการบนิ 

 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TG / GL/RC  (กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ น ้าหนัก ไมเ่กนิ 30 กก./ทา่น ชว่ง 

BKK-CPH-BKK) เทีย่วบนิภายใน GL/RC รวม 7 เทีย่วบนิ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 และ 23 ก.ก. แลว้แตส่ายการบนิ 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ,  

 คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 7 วนั วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 75 ปี) 

 คา่ภาษีในทกุประเทศ  (ประเทศตามระบใุนโปรแกรมทวัร)์ 

 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที,่ คา่วซีา่เชงเกน้เดนมารก์ 

หมายเหต ุสถานทตูเดนมารก์จะออกวซีา่เชงเกน้, กรนีแลนด ์และ แฟโร ในฉบับเดยีวกนั ดงันัน้คดิคา่วซีา่ 3,500 บาท หากทา่น

มวีซีา่เชงเกน้แลว้ ทา่นตอ้งท าวซีา่กรนีแลนดแ์ละแฟโร จะไม่ไดม้กีารหักคา่วซีา่คนื 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และ ทปิตา่งๆ 

อตัรานี้ไมร่วมถงึ 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 51,000 บาท/ทา่น ช าระหลงัจากส ารองทีน่ั่งภายใน 10 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 45 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด  

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ   

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-45 วนั หักคา่มัดจ า 51,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี    

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-30 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 60%   

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 0-14 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทวัร ์    

***ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุ

กรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม*** 

 

หมายเหตุ : 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจ์ัดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง เนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  
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 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูก

ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอื

ยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ 

คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิ

เทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัร์

นัน้ๆ ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ 

บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM 

) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ด ้

หอ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่ีจะใหบ้รกิารในชว่ง

ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่

จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 

13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชย

ไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ (Business) ดังนัน้จงึไม่แนะน าให ้

โหลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการเดนิทางที่

บรษัิททวัรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้ทา่นตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 
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โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


