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แพ็คเกจล่องเรือตัดนํ้าแข็ง Poseidon Sea Spirit Cruise Only 11 วัน 10 คืน 
เส้นทาง เรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - ล่องผ่านประเทศกรีนแลนด ์- ผ่านช่องแคบเดนมาร์ก  

เวสท์ฟยอร์ด - เรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) 
  พักโรงแรม 1 คืน -  พักบนเรือ Sea Spirit 9 คืน  
อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน ไป และกลับ - ทิปพนักงานบนเรือ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าธรรมเนียมวีซ่า 

- ประกันการเดินทาง และ อุบัติเหตุ 

 

 
EARLY BOOKING DISCOUNT 

 

กําหนดการเดินทาง วันที่  6-16 กันยายน 2562        ราคาเริ่มต้นที่   188,900 บาท  (พักห้อง Triple Classic) 
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Itinerary 

Day 1: Reykjavík, Iceland 
Welcome to Reykjavík, the capital of Iceland and starting point of our 
expedition. After arriving via scheduled commercial flight service, you are 
free to explore this fascinating city. Reykjavík is home to a wealth of cultural 
institutions including museums, galleries, and the Hallgrímskirkja church. 
Leisure possibilities inside the city include parks, gardens, and thermal baths. 
You can also take advantage of Reykjavík’s wide range of shopping 
possibilities, excellent dining options, and famous nightlife. Your hotel for 
the night has been arranged by us and is included in the price of the voyage. 

Day 2: Embarkation in Reykjavík 
In the afternoon we welcome you aboard the luxury expedition ship M/V 
Sea Spirit. Explore the ship and get comfortable in your home away from 
home for the extraordinary adventure to come. Savor the anticipation of 
your Arctic dreams coming true as we slip our moorings and sail out of the 
harbor into the bay of Faxaflói, where it is possible to encounter our first 
whales. 

Day 3: Across Denmark Strait 
From Iceland we head across Denmark Strait toward Scoresby Sund in East 
Greenland, crossing the Arctic Circle on the way. There is a good possibility of 
whale sightings in this stretch of water. After nightfall, we have our first 
opportunity to see the aurora borealis. 
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Day 4-8: Exploration of Scoresby Sund, Greenland 
Scoresby Sund is a true Arctic wilderness and this part of the voyage is  
a real expedition. Our route and exploration opportunities here are heavily 
dependent on the weather and sea ice conditions we encounter.  
Our experienced captain and expedition leader decide the itinerary and 
continually adjust plans as conditions and opportunities warrant. You can be 
sure that the best possible advantage will be taken of the circumstances 
presented to us by Nature in this wild and remote corner of the Arctic.   Scoresby Sund is the largest and 
longest fjord system in the world. This area contains some of the Arctic’s most impressive scenery. Deep 
fjords and narrow channels, flanked by ice-clad peaks up to 2000 meters high, reach deep into the 
mountainous heart of Greenland. Tidewater glaciers create colossal icebergs that float with wind and tide 
throughout the fjord system. On shore, fields of multicolored tundra are home to musk oxen and Arctic hare. 
The landscape—vast, open, and seemingly untouched since the beginning of time—is a hikers’ paradise. 
Throughout this area we also find ancient Thule archeological sites, historical trappers’ huts, and modern Inuit 
hunters’ cabins.    
The Inuit village of Ittoqqortoormiit is the only permanent settlement in the region. The community boasts an 
excellent museum, a gift shop, a post office, an abundance of Greenlandic sled dogs, and of course the 
opportunity to meet Inuit people.   The days are filled with memorable excursions, sumptuous meals, 
presentations by our experts, and enough stunning scenery to fill your camera and overwhelm your emotions. 
Each night brings new possibilities for incredible displays of aurora borealis—the Northern Lights. This is the 
perfect time and one of the world’s best places to experience this otherworldly celestial phenomenon. 

Day 9: Back across Denmark Strait 
After our amazing time in Scoresby Sund we head back across Denmark Strait 
toward Iceland. Presentations and workshops by our expert staff, as well as 
our range of onboard recreation facilities, ensure that this day at sea is not 
idly spent. Seabird viewing and whale sightings can be enjoyed from 
panoramic open decks as well as exterior stateroom windows and balconies. 
Nighttime offers still more possibilities for aurora borealis! 
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Day 10: Westfjords, Iceland 
Our expedition day in the Westfjords area reveals the rare beauty of the part of 
Iceland where mass tourism disappears – only about 10% of Iceland's visitors 
ever see the region. Taking advantage of every weather favorable condition, we 
choose the best places to discover breathtaking coastal fjords, jagged bird cliffs, 
and tiny fishing villages embracing traditional ways of life. 

Day 11: Disembarkation in Reykjavík, Iceland 
After breakfast we say farewell in Reykjavík, the capital of Iceland and  
ending point of our expedition. We provide a transfer to the international  
airport or to the city center if you wish to spend another day or more  
in Iceland before flying home. From Reykjavík the entire country is accessible  
through day tours or longer journeys by rental car. The options for additional adventures are endless! 

 
ทัวร์เสริม  - เรือคายัค  ค่าบริการ เริ่มที่ $655  

 
ช่างภาพมืออาชีพให้คําแนะนําการถ่ายภาพ 
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ประเภทห้องพักบนเรือ Sea Spirit 
 

Triple Classic 

Passengers: 3 Size: 21 M² (226 FT²) View: picture window 

Main Deck Suite 

Passengers: 2 Size: 23 M² (248 FT²) View: Portholes 

Classic Suite 

Passengers: 2 Size: 21 M² (226 FT²) View: picture window 

Superior Suite 

Passengers: 2 Size: 20 M² (215 FT²) View: Picture window 

Deluxe Suite 

Passengers: 2 Size: 24 M² (258 FT²) View: Private balcony 

Premium Suite 

Passengers: 2 Size: 30 M² (323 FT²) View: Private balcony 
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Owners Suite 

Passengers: 2 Size: 43 M² (463 FT²) View: PRIVATE DECK 



www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 
 
 

 

 

 

VS181018 

Page 7 of 9  

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน พัก 2 ท่าน รวมกัน 1 ห้อง วันที่  6-16 ก.ย. 62           
Price(บาท) Triple Classic Main Deck Suite Classic Suite Superior Suite Deluxe Suite Premium Suite Owners Suite 

ราคาปกติ 209,900 293,900 314,900 321,900 360,900 395,900 517,900 

ราคา โปรฯ 188,900 264,900 283,900 273,900 306,900 336,900 440,900 

อัตราแลกเปลี่ยนตามธนาคารกรุงเทพ คํานวน ณ วันที่ 17 ต.ค. 61 
อัตรานี้ไม่รวมค่าภาษีเรือและไม่รวมค่าทิปพนักงานบนเรือ  

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท,  

การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ 

เราสามารถจองตั๋วเครื่องบินและที่พักเพิ่มเติมให้ท่าน รับประกันราคาถูก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 
อัตรานี้รวม            
- ห้องพักบนเรือ 9 คืน - พักโรงแรม 1 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทําการชําระเงิน)    
- บริการอาหารบนเรือ ตลอดการเดินทาง พร้อมชา กาแฟ 24 ชั่วโมง (เฉพาะห้องอาหารที่ไม่มีค่าใช้จ่าย) 
- เจ้าหน้าที่ผู้ชาํนาญของทางเรือ พาสํารวจเส้นทาง (ทั้งนีข้ึน้อยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน) 
- รองเท้าบูธ สําหรับเดินเที่ยวบนฝั่ง / ค็อกเทลต้อนรับ และอําลาเรือตัดน้ําแข็ง 
- กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสําราญ   
- ภาษีท่าเรือ 
- บริการรถ รับ-ส่ง สนามบนิ-โรงแรมคืนแรก / โรงแรม-ท่าเรือ / ท่าเรอื-สนามบิน หรือใจกลางเมือง 
อัตรานี้ไม่รวม  
-  ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานนานาชาติเรคยาวิก, ไอซ์แลนด ์/ เรคยาวิก-กรุงเทพฯ พร้อมภาษีสนามบิน และ
ภาษีน้ํามัน 
- ทิปพนักงานบนเรือ (Gratuities) 
- ทัวร์เสรมิบนฝั่ง (Shore Excursion) 
- ค่าแพ็คเกจเครื่องด่ืม และแอลกอฮอล์นอกเหนือจากที่ร่วมไว้บนเรือ 
- ประกันการเดินทาง และ อบุัติเหตุ 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าไอซ์แลนด ์
- อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ  
- ค่าทําหนงัสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องด่ืม ฯลฯ 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
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เงื่อนไขการชาํระคา่บริการ 
- โปรดชําระคา่ทัวร์ยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันทาํการนับ 
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไมห่มดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 
เล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ชําระเงินค่า
มัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนี ้ไม่มีเจ้าหน้าที่ทวัร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอํานวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังการยืนยัน และชําระเงนิแล้ว เก็บค่าใช้จา่ยเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึน้อยู่กับระยะเวลาในการจอง และจํานวนห้องว่างบนเรือ 
หมายเหตุ  
- สําหรับท่านที่ยังไม่มีวีซ่า แนะนําให้จองแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้า 50 วันทาํการก่อนการเดินทางขึ้นไป (เพื่อเผื่อเวลายื่นเอกสารขอวีซ่า 
โดยใช้เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 15-20 วันทําการ ต่อสถานฑูต) 
- ทางบริษัทฯ มีบริการออก E-Ticket เพื่อประกอบการย่ืนเอกสารขอวีซ่า (มีค่าบริการ 300 บาท ต่อเอกสาร 1 ฉบับ) 
- อัตรานี้ เป็นราคาเริ่มต้น ของห้องพักแต่ละแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, ทางโรงแรมเรียกเก็บ 
เซอร์ชาร์จ เพิ่มเติมกรณีเข้าพักในช่วงที่มีการจัดงานแฟร์ ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันราคาอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยัน
ห้องพักว่างแล้ว 
- แพ็คเกจนี ้เหมาะสําหรับผู้เดินทางที่ต้องการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีความยืดหยุ่นในการท่องเที่ยวสูง 
สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ อาทิ ฝรั่งเศส ฯ ได้ดี  
- แพ็คเกจนี ้ไม่มีเจ้าหน้าที่ทวัร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอํานวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่น และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้า 
- กรณทีี่ผู้เดินทาง ต้องการแวะเที่ยว ก่อนเริ่มทริป  ท่านสามารถบินไปถึงล่วงหน้าได้ก่อน แล้วจึงมาร่วมทริป ตามรายละเอียดของ
แพ็คเกจทัวร์ทีร่ะบุไว้ 

        * เมื่อชําระค่าแพค็เกจทัวร์แล้ว จะไม่สามารถขอคนืค่าเดินทางคืนได้ เมื่อประสงค์จะขอยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี  
* หากมีการปรบัเปลี่ยน สถานที่เที่ยวชมต่างๆ ในโปรแกรม จะมีโปรแกรมอื่นทดแทนเสมอ 
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นและเง่ือนไขต่างๆโดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้า 
* กรุณาแจ้งเจา้หน้าที่ของบริษัทในกรณีที่ผู้เดินทางพิการ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษในขณะเดินทางท่องเที่ยว หรือล่องเรือ 
* ผู้โดยสารที่ตัง้ครรภ์จะต้องคํานึงถึงความเสี่ยงในการเดินทาง เพราะบนเรือจะไมม่ีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกแก่ท่าน 
* หนังสือเดินทางของท่านต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง และต้องมีหน้าว่าง 3 หน้า เพื่อใชใ้นหาร
ประทับตรา 
* การเปลี่ยนช่ือผู้เดินทาง วันเดินทาง หรือโปรแกรมท่องเที่ยว ภายในวันที่ชําระเงินค่าแพ็คเกจทัวร์นั้น จะถือว่าท่านยกเลิกการจอง
และต้องทําการจองใหม ่
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เงื่อนไขและความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพค็เกจทัวร์  สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ 
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน  การจลาจล 
เปลี่ยนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การ
ถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
หรือออกเมือง อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
 

 เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด 
หลังจากท่านทําการจองทัวร์แล้ว ทางบรษิัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตัิตามเงื่อนไขดังกล่าว 

 
 


