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Code: IH14-GRL+ISL-Faero-12TG-Aug-Sep-299-A230119 

 

12 วนั กรนีแลนด-์ไอซแ์ลนด-์หมูเ่กาะแฟโร 

(เยอืนประเทศทีม่ ี....ผนืแผน่ดนิใกลข้ ัว้โลกเหนอืมากทีส่ดุ) 

 

 

 

10-21 สงิหาคม / 10-21 กนัยายน 2566 

 299,900 บาท  

(ราคานีร้วมคา่วซีา่เชงเกน้, กรนีแลนด,์ แฟโร และ รวมทปิแลว้) 

โคเปนเฮเกน้ – แคงเกอรล์สุเซค – รสัเซลกลาเซยีร ์– Ice Sheet point 660 – อลิลลูแิซท  

 อคิว ิเซอรเ์มยี – นุค๊ – นารซ์าบ เซอรเ์มยี – เรคยาวคิ – น า้แรบ่ลลูากนู – หมูเ่กาะแฟโร   

ลอ่งเรอืชมผารงันก – บเูออร ์วลิเลจ – มลูาฟอสเซอร ์– ทอรส์เฮาน ์– เคริก์จบูเูออร ์  
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วนัแรก กรงุเทพ – โคเปนเฮเกน้ 

 

22.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชคอนิแถว D ประตทูางเขา้ที ่3-4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก 

สายการบนิไทย ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

วนัทีส่อง โคเปนเฮเกน้ – แคงเกอรล์สุเซค (พกัคา้ง 2 คนื) – ธารน า้แข็งรสัเซล 

 

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

ไทย เที่ยวบนิที่ TG950 สายการบนิบรกิารอาหารค ่าและอาหารเชา้ บนเครื่องบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 

11.30 ชม.) 

07.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารค์ 

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

09.00 น. น าทา่นเชคอนิ ณ เคานเ์ตอรเ์ชคอนิสายการบนิแอร ์กรนีแลนด ์

12.15 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิโคเปนเฮเกน้ สู ่สนามบนิแคงเกอรล์สุเซค ประเทศกรนีแลนด ์

13.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิแคงเกอรล์สุเซค 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  
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บา่ย น าท่านขึน้รถ 4WD มุง่หนา้สู่ธารน ้าแข็งรัสเซล (Russell Glacier) ธารน ้าแข็งทีม่ผีาน ้าแข็งขนาดใหญ่สูง

กว่า 60 เมตรเด่นตระหง่าน เรยีกไดว้่าเป็นแหล่งประตมิากรรมธรรมชาตชิ ิน้เอกแห่งกรนีแลนด ์เนื่องจาก

ลักษณะของกอ้นน ้าแข็ง มรีปูลักษณ์ทีแ่ตกตา่งออกไป ตามการกัดเซาะของลมและฝน สามารถจนิตนาการ

ไดห้ลายรปูแบบ  

 ทัง้นี้ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดช้มภมูปิระเทศแบบ ทุ่งหญา้ทุนดรา้ (Tundra) อันเป็นแหล่งอาหารอัน

อดุมสมบรูณ์ของเหลา่วัวป่า อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของทัศนยีภาพ ฝงูวัวป่าและทุง่หญา้สลับ

ภเูขาและธารน ้าแข็ง นับเป็นภมูปิระเทศทีน่่าแปลกตาอกีแหง่ในกรนีแลนด์  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

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

 

วนัทีส่าม Ice Sheet Point 660 – เทีย่วชมเมอืง  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าท่านสัมผัสประสบการณ์น่ังรถ 4WD มุง่หนา้สูแ่ผ่นน ้าแข็งแห่งกรนีแลนด ์Ice Sheet Point 660 ระหว่าง

ทางท่านจะไดช้มทัศนียภาพของภูเขาน ้าแข็ง ทุ่งหญา้ทุนดรา้ และ ทะเลทรายในหุบเขา แห่งกรนีแลนด ์

ประเทศทีไ่ดช้ ือ่วา่มพีืน้ทีแ่ผน่น ้าแข็งใหญเ่ป็นอนัดับสองของโลก รองจากทวปีแอนตารก์ตกิา  

 อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของ Ice Sheet Point 660 ผนืน ้าแข็งทีป่กคลุมพืน้โลกทางแถบขัว้

โลกเหนอืและใต ้สมัผัสกบัแผน่น ้าแข็งทีป่กคลมุทัง้ประเทศคดิเป็น 10% ของโลก (ระยะเวลาในการท าทัวร์

ประมาณ 4-5 ชัว่โมง) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนคิ Picnic  

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงแคงเกอรล์สุเซค  

 น าท่านเทีย่วชมเมอืงแคงเกอรล์ุสเซค เมอืงศูนยก์ลางการบนิทัง้ภายในและระหว่างประเทศ โอบลอ้มดว้ย

แผ่นน ้าแข็งกรนีแลนด ์(Greenland Ice Sheet) ทีย่ ิง่ใหญ่ พรอ้มเก็บภาพความน่ารักของอกีเมอืงสวยแห่ง

ประเทศกรนีแลนด ์อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของบา้นหลากสแีหง่เมอืงแคงเกอรล์ุสเซค พรอ้ม

เก็บภาพทัศนยีภาพ ฝงูวัวป่าและทุง่หญา้สลับภเูขาและธารน ้าแข็ง นับเป็นภมูปิระเทศแปลกตาอกีแห่งของ

โลก 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

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

 

วนัทีส่ ี ่ แคงเกอรล์สุเซค – อลิลลูแิซท (พกั 3 คนื) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

07.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิแคงเกอรล์สุเซค เพือ่เชคอนิ 

08.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิอลิลลูแิซท โดยเทีย่วบนิ GL504 

09.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิอลิลลูแิซท 

 น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก เพือ่รับประทานอาหารกลางวัน 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม 

 

บา่ย น าท่านเดนิเทีย่วชมความสวยงามของ ธารน ้าแข็ง (Icefjord) ทีส่วยงามอลังการจน ไดรั้บการขึน้ทะเบยีน

เป็นแหล่งมรดกโลก บรเิวณนี้คอื เซอรเ์มอรม์อิทุ (Sermermiut) แหล่งโบราณคดอีายกุว่า 4,000 ปี ซึง่นัก

โบราณคดเีชือ่ว่าเป็นถิน่ฐานของมนุษยย์คุหนิทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่บนเกาะกรนีแลนด ์และการเขา้ชมความ

สวยงามของไอซ ์ฟยอรด์ตอ้งเดนิเขา้ไปบนทางไม ้ทีปู่เป็นทางใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ขา้ไปชมความสวยงาม

ของทุ่งน ้าแข็ง ท่านสามารถเดนิขึน้ไปบนเชงิเขา ซึง่มจีุดชมววิทีส่วยงามมาก สามารถมองเห็นทุ่งน ้าแข็ง

มรดกโลกของกรนีแลนดไ์ดจ้ากมมุสงู และอลิลูลแิซท ไอซฟ์ยอรด์ เป็นธารน ้าแข็งทีเ่กดิจากการแตกตัวมา

จากกลาเซยีรเ์ซอแมค คูจอลเลค (Sermeq Kujalleq Glacier) โดยรูปร่างของไอซเ์บริก์ หรอืกอ้นน ้าแข็ง 

แตล่ะกอ้นเรยีกไดว้า่เป็นประตมิากรรมทางธรรมชาตทิีรั่งสรรคข์ึน้อยา่งสวยงาม อสิระใหท้่านไดเ้ก็บรูปความ

สวยงามตามอธัยาศัย  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นกลับโรงแรม 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

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

 

วนัทีห่า้ อลิลลูแิซท – ธารน า้แข็งอคิวเิซอรเ์มยี  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรอืสูธ่ารน ้าแข็งอคิว ิเซอรเ์มยี กลาเซยีร ์(Eqip Sermia Glacier) สัมผัสธาร

น ้าแข็งอย่างใกลช้ดิ และชมความยิง่ใหญ่ของธารน ้าแข็งอคิว ิเซอรเ์มยี ซึง่เป็นธารน ้าแข็งอกีแห่งบนผืน

แผ่นดนิใกลข้ัว้โลกเหนือ ซึง่หากชว่งทีอ่ณุหภมูสิงูขึน้จะท าใหธ้ารน ้าแข็งเกดิการละลายสง่เสยีงดังเหมอืน

เสยีงฟ้ารอ้ง อสิระใหท้่านไดส้ัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (การเดนิทางไป-กลับ เพือ่ไป

ยงัธารน ้าแข็งอคิวเิซอรเ์มยี ใชเ้วลาในการท าทัวรป์ระมาณ 5-6 ชัว่โมง) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนคิ 

 

บา่ย อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพและเดนิเล่นชมทัศนียภาพของทุ่งหญา้ทุนดรา้ และ ธารน ้าแข็งขนาดใหญ่อกีแห่ง

ของประเทศกรนีแลนด ์ทีไ่ดช้ ือ่ว่ามกีลาเซยีร ์และ ฟยอรด์ ตดิอันดับสวยงามตน้ๆของโลก สมควรแกเ่วลา

น าทา่นเดนิทางกลับโรงแรมทีพั่ก เพือ่ใหท้า่นไดเ้ตรยีมตัวส าหรับกจิกรรมลา่แสงเหนอืในค ่าคนืนี ้

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

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

  

วนัทีห่ก อลิลลูแิซท – ชมเมอืง – ลอ่งเรอืชมไอซฟ์ยอรด์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   

  น าทา่นสมัผัสประสบการณ์ ล่องเรอืชมธารน ้าแข็ง (Iceberg Boat Tour) ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง ตืน่ตา

กบัความอลังการของกอ้นน ้าแข็งยกัษ์ (Iceberg) ซึง่เรยีงรายอยู ่ตลอดเสน้ทาง หากเป็นวันทีแ่สงแดดสอ่ง

ประกายจะเห็นเฉดสฟ้ีาน ้าเงนิของกอ้นน ้าแข็งไล่ระดับกันอย่างชัดเจน ถอืเป็นประสบการณ์สุดพเิศษครัง้

หนึง่ในชวีติทีย่ากลมืเลอืน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งดูปลาวาฬหลังค่อม (Humpback whales) อกีแห่งที่

ส าคัญของกรนีแลนด ์ 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมเมอืงอลิลลูแิซท เพือ่เขา้ถงึประวตัศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของกรนีแลนด ์เชน่ เขตชมุชน

เกา่แก ่ซึง่ตัง้ขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ.1741, ทา่เรอืประมง, โบสถแ์ละบา้นเรอืน พรอ้มเก็บภาพบา้นหลากสสีนั และ

สถานทีส่ าคญัทางประวัตศิาสตร ์และอืน่ๆ น าทา่นเดนิเลน่ ชมเมอืงและ วถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาว

กรนีแลนดท์ีอ่าศัยอยูบ่นเกาะใหญอ่นัดับสองของโลกแหง่นี ้
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16.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เชคอนิ 

18.25 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิอลิลลูแิซท สูส่นามบนิ นุ๊ค โดยเทีย่วบนิ GL 517 

20.40 น. เดนิทางถงึสนามบนินุ๊ค 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Hans Egede Nuuk**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด นุค๊ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าคณะล่องเรอื Targa (12 ทีน่ั่ง) สู่ Kangersuneq/ Icefiord ภมูทิัศน์อันงดงามของผนืแผ่นน ้าแข็ง

กรนีแลนดท์ีเ่ป็นทัง้ภูเขาสูง และการเคลือ่นตัวของธารน ้าแข็งทีย่ ิง่ใหญ่ก่อใหเ้กดิฟยอรด์ตามแนวชายฝ่ัง

ทะเล ภูเขาน ้าแข็งกอ้นมหมึาลอยออกมาสู่ทะเลเปิด เรือค่อยๆ เลียบฟยอร์ดผ่านเขา้สู่ช่องแคบโคนอค 

(Qoornoq) ใหท้่านไดต้ืน่ตาตื่นใจกับววิทวิทัศน์อันงดงามตระการตาของธารน ้าแข็งนารซ์าป (Narsap 

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

ประดจุหนึง่ทา่นเป็นนักส ารวจทีไ่ดม้าสัมผัสความยิง่ใหญ่ของทอ้งทะเลอารก์ตกิ ดนิแดนขัว้โลกเหนือ ท่าน

อาจะไดพ้บเห็นฝูงวาฬ ซึง่มแีหล่งอาศัยอยู่รอบๆ กรนีแลนด์ อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของ

ทัศนยีภาพธารน ้าแข็ง, ฟยอรด์ และประตมิากรรมกอ้นน ้าแข็งแหง่กรนีแลนดแ์บบเต็มอิม่ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนคิ 

 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมเมอืงนุ๊ค (Nuuk) ชมอาคารบา้นเรอืน บา้นไมห้ลังเล็ก ๆ สสีันฉูดฉาด ทัง้แดง เขยีว เหลอืง 

มว่ง ชมพ ูเป็นเสน่หข์องกรนีแลนด ์ 

อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของบา้นหลากสแีหง่เมอืงนุ๊ค  

 

จากนัน้น าท่านชมยา่นท่าเรอื (Old Colonial Harbor) ซึง่รอบๆ มบีา้นเรอืนแบบดัง้เดมิตัง้ รวมทัง้โบสถ ์รูป

ปัน้ Mother of the Sea ทีย่ ้าเตอืนถงึความสมัพันธข์องมนุษยก์บัธรรมชาต ิ 

 

จากนัน้น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑแ์ห่งชาตกิรนีแลนด ์(National Museum) ทีบ่อกเล่าเรือ่งราวไดด้ทีีส่ดุ มี

หลักฐานของคนกลุ่มแรก (Indigenous people) อาศัยอยูท่ีน่ี่เมือ่ 4,500 ปีมาแลว้ กอ่นทีพ่วกไวกิง้และ

สแกนดเินเวยีนจะเริม่เขา้มาเพือ่ลา่อาณานคิม การเปลีย่นแปลงรูปแบบของสังคม วถิชีวีติ การนับถอืศาสนา

ของคนพืน้เมอืงเดมิทีจ่ัดแสดงไวใ้นพพิธิภณัฑแ์หง่นี้ 

  

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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22.00 น.  น าทา่นเชคอนิทีส่นามบนิ 

  

วนัทีแ่ปด นุค๊ – เรคยาวคิ (พกัคา้ง 2 คนื) 

 

00.10 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเรคยาวคิ ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยเทีย่วบนิ FI118  

05.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิเคฟลาวกิ ประเทศไอซแ์ลนด ์

หมายเหต ุเทีย่วบนิเดนิทางจากกรนีแลนด ์(Nuuk) สูไ่อซแ์ลนด ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ดังนัน้ หากมกีาร

เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิจะแจง้ใหท้า่นทราบตอ่ไป 

 น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรม เพือ่พักผอ่นในชว่งเชา้ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  Park Inn by Radisson Kevlavik hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกรนิดาวกิ สู ่ บลลูากนู (Blue Lagoon) หรอื ทะเลสาบสฟ้ีา สถานทีท่อ่งเทีย่วเพือ่

สขุภาพระดับโลกและโดง่ดงัทีส่ดุของประเทศไอซแ์ลนด ์ นักทอ่งเทีย่วกวา่ 95% ตา่งไมพ่ลาดกบัการมา

เยอืนสถานทีแ่หง่นี ้อสิระใหท้า่นแชน่ ้าแรธ่รรมชาตผิอ่นคลายไปกบั Stream & Sauna เพือ่การพกัผอ่นตาม

อธัยาศัย (มบีรกิารผา้ขนหนูใหท้า่น กรณุาเตรยีมชดุวา่ยน ้าและหมวกคลมุผมไปดว้ยส าหรับการแชน่ ้าแร่

ในบลลูากนู ***  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  Park Inn by Radisson Kevlavik hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

วนัทีเ่กา้ เรคยาวคิ – หมูเ่กาะแฟโร (พกัคา้ง 2 คนื)  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

07.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเคฟลาวคิ เพือ่เชคอนิ 

09.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิแฟโร โดยเทีย่วบนิ RC402 

11.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิแฟโร (Faero Island Airport) ประเทศเดนมารก์ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม 

 

 

 

บา่ย น าท่านเทีย่วชมหมู่เกาะแฟโร (Faroe Island) เป็นประเทศในกลุ่มเกาะจ านวน 18 เกาะ ตัง้อยูท่างตอน

เหนือของมหาสมุทรแอตแลนตกิระหว่างสกอตแลนด ์นอรเ์วย ์และไอซแ์ลนด ์หมู่เกาะแฟโรเป็นเขตการ

ปกครองตนเองของเดนมารก์ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2491 โดยมสีถานภาพเหมอืนกับกรนีแลนด ์มอี านาจในการ

ปกครองตนเองทกุดา้น ยกเวน้ดา้นการตา่งประเทศและการทหาร หมูเ่กาะแฟโร มคีวามหมายว่า “เกาะแห่ง

แกะ” มภีาษาของตัวเองคอื “ภาษาแฟโร” แตภ่าษาราชการจะใชเ้ดนมารก์ควบดว้ย มสีกลุเงนิเป็นของตัวเอง

คอื “โครนาแฟโร” และมเีมอืงหลวงคอืเมอืง “ทอรส์เฮาน์” มรีะบอบกษัตรยิ ์และมนีายกรัฐมนตรบีรหิาร

กจิการบา้นเมอืง  

 

น าทา่นถา่ยรปูกบัน ้าตกมลูาฟอสเซอร ์(Mulafossur waterfall) ซึง่เป็นน ้าตกทีเ่ปรยีบเสมอืนซกิเนเจอรข์อง

หมู่เกาะแฟโร เพราะเป็นน ้าตกที่ปรากฏในภาพโปสการ์ดมากมาย ใหท้่านไดช้ืน่ชมธรรมชาตแิละความ

สวยงามของน ้าตกซึง่มฉีากหลังเป็นภเูขาสวยแหง่เกาะแฟโร อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศัย  

 

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


Page 11 of 17 

 

 

 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นบเูออร ์(Bour Village) ซึง่เป็นหมูบ่า้นทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขาหนิเลยีบฝ่ังทะเล 

นับเป็นหมูบ่า้นทีส่วยงามและมทีัศนียภาพของธรรมชาตทิีป่รากฏใหเ้ห็นในโปสการด์และหนังสอืท่องเทีย่ว

มากมาย เป็นหมูบ่า้นี่ตัง้อยูใ่นซอรแ์วงฟยอรด์ (Sorvagsfjord) เรยีกไดว้่าเป็นฟยอรด์ทีม่คีวามสวยงามทาง

ธรรมชาตมิากทีส่ดุอกีแหง่ของเกาะแฟโร  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

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

 

วนัทีส่บิ  ลอ่งเรอืชมผารงันกแหง่เกาะแฟโร – เคริก์จบูเูออร ์– ทอรส์เฮาน ์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิสมัผัสประสบการณ์การล่องเรอืสูผ่ารังนก (Towering Cliffs) ซึง่เป็นผาสงูตระหง่านอันเป็นทีอ่ยู่

ของนกแถบโซนอารค์ตกิ ไมว่า่จะเป็นนกพัพฟิน (puffins) ทีอ่าศัยอยูต่ามชะง่อนผา และ นกอารค์ตดิเทริน์ 

และอกีนานาชนดิ อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของผาหนิ และ นกนานาพันธุ ์หากโชคดที่านอาจ

ไดพ้บเห็น ปลาโลมา หรอื ปลาวาฬทีอ่าจมาเลน่น ้าในบรเิวณนี้  

 

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสูห่มูบ่า้นไควว์คิ (Kvivik Village) ซึง่เป็นหนึง่ในหมูบ่า้นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุบนหมูเ่กาะ

แฟโร และยงัคงมหีลักฐานทางโบราณคดทีีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ชาวไวกิง้ไดม้กีารเดนิทางและตัง้รกรากถิน่ฐานที่

หมูบ่า้นแหง่นีเ้มือ่ประมาณศตวรรษที ่18 เห็นไดจ้ากบา้นเรอืนของชาวไวกิง้โบราณทีย่ังคงหลงเหลอือยู ่น า

ท่านเทีย่วชมเมอืงเล็กๆทีแ่สนน่ารักแห่งหมูเ่กาะแฟโร พรอ้มสดูอากาศบรสิทุธิแ์ละชืน่ชมธรรมชาตแิห่งหมู่

เกาะแอตแลนตกิเหนอื  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเคริก์จูบเูออร ์(Kirkjubour) หมูบ่า้นเล็กๆทางตอนใตข้องเกาะแฟโร เป็นหมูบ่า้นทีม่ี

ความส าคัญทางประวัตศิาสตร ์เนื่องจากเป็นทีต่ัง้ของโบสถห์นิโบราณแมกนาส (Magnus Cathedral) จาก
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ศตวรรษที ่13 ยอ้นไปตัง้แตส่มบัยคุไวกิง้ และมบีา้นไมท้ีอ่ายเุกา่แกท่ีส่ดุซึง่สรา้งตัง้แตศ่ตวรรษที ่11 น าทา่น

เขา้ชมความงดงามของโบสถห์นิโบราณทีย่ังคงอนุรักษ์ไวจ้นถงึปัจจุบัน พรอ้มทัง้ดืม่ด ่ากับทัศนียภาพของ

บา้นไมโ้บราณทีน่ยิมปลกูหญา้บนหลังคา เลยีบฝ่ังมหาสมทุร นับเป็นอกีหนึง่ทัศนียภาพทีส่วยงามแห่งเกาะ

แฟโร อสิระใหท้า่นเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาตติามอธัยาศัย  

 

 ไดเ้วลาน าท่านเดนิสู่เมอืงทอรส์เฮาน์ (Torshavn) ซึง่เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ที่สุดของหมู่เกาะ

แฟโร ดนิแดนของประเทศเดนมารก์ ตัง้อยูท่างตอนใตแ้ละเป็นสว่นหนึง่ของชายฝ่ังทศิตะวันตกของเมอืงสเต

รอเมอ น าท่านเที่ยวชมเมอืงและเดนิเล่นพรอ้มเก็บภาพบรรยากาศของเมอืงหลวงที่ตัง้อยู่ในฟยอร์ดอัน

สวยงาม  

 

 จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับบา้นหลังคาหญา้ (Tiganes) ซึง่มกีารปลูกหญา้บนหลังคาบา้นนับเป็นอกีหนึ่ง

เอกลักษณ์ของเมอืงทอรส์เฮาน ์อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมอืงหลวง  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมทีพ่ัก 

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

 

 

 

วนัทีส่บิเอ็ด  ทอรส์เฮาน ์– โคเปนเฮเกน้ – กรงุเทพมหานคร 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบ Breakfast Box 

 

06.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เชคอนิ 

08.20 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิแฟโร สูส่นามบนิโคเปนเฮเกน้ โดยเทีย่วบนิ RC/SK (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.15 

ชัว่โมง) 

11.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ 

  น าทา่นเชคอนิการบนิไทย อสิระอาหารกลางวันภายในสนามบนิตามอธัยาศัย 

14.25 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิโคเปนเฮเกน้ สูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิ TG951  

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%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
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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  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่บิสอง  กรงุเทพมหานคร 

 

06.00 น.  เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

12 วนั กรนีแลนด-์ไอซแ์ลนด-์หมูเ่กาะแฟโร 

(ฤดกูาลชมแสงเหนอื แหง่กรนีแลนด)์ 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท) ปี 2566 สงิหาคม - กนัยายน 2566 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 299,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 35,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 295,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์(TG) เริม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

100,000 – 140,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ BKK-CPH-BKK (TG) หักคา่ใชจ้า่ย (ตั๋วผูใ้หญ)่ 32,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิ 

ทีส่ายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่19 มกราคม 2566) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. (เนือ่งจากมเีทีย่วบนิภายใน GL/RC รวม 6 

เทีย่วบนิ) 

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

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TG / GL/RC/FI  (กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ น ้าหนัก ไมเ่กนิ 23 

กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ,  

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) 
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 คา่ภาษีในทกุประเทศ  (ประเทศตามระบใุนโปรแกรมทวัร)์ 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

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

หมายเหต ุสถานทตูเดนมารก์จะออกวซีา่เชงเกน้, กรนีแลนด ์และ แฟโร ในฉบบัเดยีวกนั ดังนัน้คดิคา่วซีา่ 3,500 

บาท หากทา่นมวีซีา่เชงเกน้แลว้ ทา่นตอ้งท าวซีา่กรนีแลนดแ์ละแฟโร จะไมไ่ดม้กีารหักคา่วซีา่คนื 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และ ทปิตา่งๆ 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่พนักงานยกกระเป๋า ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 101,000 บาท/ทา่น ช าระหลงัจากส ารองทีน่ั่งภายใน 3 วนัหลังยนืยนักรุ๊ป 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้)    

(สงกรานต-์ปีใหม ่60 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-45 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี    

(สงกรานต-์ปีใหม ่44-59 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-30 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี   

(สงกรานต-์ปีใหม ่20-43 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 0-9 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 75-100% ของคา่ทวัร ์+ คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 

(สงกรานต-์ปีใหม ่0-19วัน) 

***ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม*** 

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 12 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง เนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้

เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะ

ใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
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 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรก็ตาม บรษัิท

ฯจะพจิารณาชดเชยค่าเสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเท่านัน้ น่ันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าหนัก

กระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20 ตอ่กโิลกรัมเทา่นัน้ ดังนัน้ท่านจงึไมค่วรโหลดของมคี่าทุกประเภทในกระเป๋าใบ

ใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 
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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. หากลูกคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์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 

 


