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Code: IE04-GRL-GREENLAND-10TG-APR-188-O0205 

10 วนั กรนีแลนด ์แลนด ์ออฟ ไอซ ์

(ฤดกูาลชมแสงเหนอื แหง่กรนีแลนด…์ Winter is Calling!!!) 

 

10-19 เม.ย. 2563 

 เร ิม่ตน้…. 188,800 บาท  

 (รวมคา่วซีา่เชงเกน้ และรวมคา่ทปิทกุอยา่งแลว้….บนิ สูก่รนีแลนด)์  

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

สนุขัลากเลือ่น – ขีส่โนวโ์มบลิ – ลา่แสงเหนอื – หมูบ่า้นชมพืน้เมอืง อนิอูทิ  – โคเปนเฮเกน้ 

10 วนั กรนีแลนด ์แลนด ์ออฟ ไอซ ์

(ฤดกูาลชมแสงเหนอื แหง่กรนีแลนด…์ Winter is Calling!!!) 
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วนัแรก กรงุเทพ – โคเปนเฮเกน้ 

22.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิแถว 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 

08.30 น. น าทา่นเชค็อนิ ณ เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิแอร ์กรนีแลนด ์

11.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิโคเปนเฮเกน้ สู ่สนามบนิแคงเกอรล์สุเซค ประเทศกรนีแลนด ์

11.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิแคงเกอรล์สุเซค 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

บา่ย น าท่านเทีย่วชมเมอืงแคงเกอรล์ุสเซค เมอืงศูนยก์ลางการบนิทัง้ภายในและระหว่างประเทศ โอบลอ้มดว้ย

แผ่นน ้าแข็งกรนีแลนด ์(Greenland Ice Sheet) ทีย่ ิง่ใหญ่ น าท่านขึน้รถ 4WD มุง่หนา้สูธ่ารน ้าแข็งรัสเซล 

(Russell Glacier) ธารน ้าแข็งทีม่ผีาน ้าแข็งขนาดใหญ่สงูกว่า 60 เมตรเด่นตระหง่าน เรยีกไดว้่าเป็นแหล่ง

ประตมิากรรมธรรมชาตชิ ิน้เอกแห่งกรีนแลนด์ เนื่องจากลักษณะของกอ้นน ้าแข็ง มรีูปลักษณ์ที่แตกต่าง

ออกไป ตามการกัดเซาะของลมและฝน สามารถจนิตนาการไดห้ลายรูปแบบ ทัง้นี้ระหว่างการเดนิทางท่าน

จะไดช้มภูมปิระเทศแบบ ทุ่งหญา้ทุนดรา้ (Tundra) อันเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของเหล่าวัวป่า 

อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของทัศนยีภาพ ฝงูวัวป่าและทุง่หญา้สลับภเูขาและธารน ้าแข็ง นับเป็น

ภมูปิระเทศทีน่่าแปลกตาอกีแหง่ในกรนีแลนด ์ส าหรับกรนีแลนดไ์ดช้ือ่วา่เป็นประเทศทีส่ามารถมองเห็นแสง

เหนอืไดจ้ากทกุทศิทกุแหง่ แตจ่ดุทีจ่ะชมแสงเหนอืไดด้ทีีส่ดุและมโีอกาสทีจ่ะเห็นไดม้ากทีส่ดุตอ้งมาที่แคง

เกอรล์สุเซค (Kangerlussuaq) อนัเป็นต าแหน่งทีแ่ถบแสงเหนอืทอดตัวพาดผา่นพอด ี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

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

วนัทีส่าม Ice Sheet Point 660 – เทีย่วชมเมอืง  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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 น าท่านสัมผัสประสบการณ์น่ังรถ 4WD มุง่หนา้สูแ่ผ่นน ้าแข็งแห่งกรนีแลนด ์Ice Sheet Point 660 ระหว่าง

ทางท่านจะไดช้มทัศนียภาพของภูเขาน ้าแข็ง ทุ่งหญา้ทุนดรา้ และ ทะเลทรายในหุบเขา แห่งกรนีแลนด ์

ประเทศทีไ่ดช้ ือ่วา่มพีืน้ทีแ่ผน่น ้าแข็งใหญเ่ป็นอนัดับสองของโลก รองจากทวปีแอนตารก์ตกิา อสิระใหท้่าน

ไดเ้ก็บภาพความสวยงามของ Ice Sheet Point 660 ผนืน ้าแข็งทีป่กคลุมพืน้โลกทางแถบขัว้โลกเหนือและ

ใต ้สมัผัสกบัแผน่น ้าแข็งทีป่กคลมุทัง้ประเทศคดิเป็น 10% ของโลก (ระยะเวลาในการท าทัวรป์ระมาณ 4-5 

ชัว่โมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนกิ Picnic  

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงแคงเกอรล์สุเซค น าทา่นเทีย่วชมเมอืงพรอ้มเก็บภาพความน่ารักของอกีเมอืงสวย

แห่งประเทศกรนีแลนด ์อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของบา้นหลากสแีห่งเมอืงแคงเกอรล์ุสเซค 

พรอ้มเก็บภาพทัศนยีภาพ ฝงูวัวป่าและทุง่หญา้สลับภเูขาและธารน ้าแข็ง นับเป็นภมูปิระเทศแปลกตาอกีแหง่

ของโลก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

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

วนัทีส่ ี ่ แคงเกอรล์สุเซค – อลิลลูแิซท (พกั 4 คนื) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิแคงเกอรล์สุเซค เพือ่เชค็อนิ 

09.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิอลิลลูแิซท โดยเทีย่วบนิ GL502 

10.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิอลิลลูแิซท 

 น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก เพือ่รับประทานอาหารกลางวัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม 

บา่ย น าท่านเทีย่วชมเมอืงอลิลูลแิซท เพื่อเขา้ถงึประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของกรีนแลนด์ เช่น เขตชุมชน

เกา่แก ่ซึง่ตัง้ขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ.1741, ท่าเรอืประมง, โบสถแ์ละบา้นเรอืน พรอ้มเก็บภาพบา้นหลากสสีัน และ

สถานที่ส าคัญทางประวัตศิาสตร์ และอื่นๆ น าท่านเดนิเล่น ชมเมืองและ วถิีชวีติความเป็นอยู่ของชาว

กรนีแลนดท์ีอ่าศัยอยูบ่นเกาะใหญอ่นัดับสองของโลกแหง่นี ้
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   ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 อสิระใหท้า่นไดอ้อกมาชมแสงเหนอื ซึง่เป็นปรากฏการณ์ทีส่ามารถมองเห็นในวันทีท่อ้งฟ้าแจม่ใส ทา่น

สามารถเห็นแสงเหนอืไดจ้ากบรเิวณทีพ่ัก 

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

วนัทีห่า้ อลิลลูแิซท – ลอ่งเรอืชมธารน า้แข็ง – ลา่แสงเหนอื (Aurora Hunting) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านสัมผัสประสบการณ์ 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 าทา่นเดนิทางกลับสูโ่รงแรมทีพั่ก เพือ่เตรยีมตัวส าหรับการน าทา่นลา่แสงเหนอืในค ่าคนืนี ้

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 หลังอาหารค ่า ใหท้่านไดส้ัมผัสประสบการณ์ น่ังรถออกตามล่าหาแสงเหนือ (Aurora Hunting) โดยรถจะ

น าท่านสู่ทุ่งกวา้ง เพื่อหาพื้นที่ที่สามารถเห็นแสงเหนือไดอ้ย่างชัดเจน นับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์

ทอ่งเทีย่ว และ กจิกรรมทีไ่มน่่าพลาด หากมโีอกาสไดม้าเยอืนชว่งฤดกูาลทีเ่ห็นแสงเหนอืไดง้า่ยทีส่ดุ  

 (หมายเหต ุ: ส าหรับเดอืน เมษายน กจิกรรมลา่แสงเหนอืจะจัดที ่แคงเกอรล์สุเซค แทน)  

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

วนัทีห่ก อลิลลูแิซท – น ัง่สนุขัลากเลือ่น – ไอซฟ์ยอรด์ UNESCO World Heritage 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นมุง่หนา้สู ่ฮสักีซ้าฟารฟีารม์ พรอ้มสมัผัสกบัความน่ารักและแสนรูข้องสนัุขพันธุไ์ซบเีรยีนฮัสกี ้ซ ึง่เป็น

สนัุขทีแ่ข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปดว้ยพลัง เป็นคุณสมบัตทิีส่บืทอดจากบรรพบรุุษทีม่าจากสิง่แวดลอ้มที่

หนาวเย็นอย่างรุนแรงของไซบเีรยี และจากการเพาะพันธุข์องชาวชุกช ี(Chukchi) ที่อาศัยอยู่ทางดา้น

ตะวันออกเฉียงเหนอืของทวปีเอเชยี สนัุขถกูน าเขา้มาในอลาสกา้ ระหวา่งชว่งตืน่ทองทีเ่มอืงนอมน ์(Nome) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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และแพรเ่ขา้สูส่หรัฐอเมรกิาและแคนาดาในฐานะสนัุขลากเลือ่น ใหท้า่นไดส้มัผัสประสบการณ์ การน่ังรถลาก

เลือ่นโดยสนัุขไซบเีรยีนฮสักี ้พรอ้มจบิชา กาแฟ เพือ่คลายหนาว   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิเทีย่วชมความสวยงามของ ธารน ้าแข็ง (Icefjord) ทีส่วยงามอลังการจน ไดรั้บการขึน้ทะเบยีน

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

โบราณคดเีชือ่ว่าเป็นถิน่ฐานของมนุษยย์คุหนิทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่บนเกาะกรนีแลนด ์และการเขา้ชมความ

สวยงามของไอซ ์ฟยอรด์ตอ้งเดนิเขา้ไปบนทางไม ้ทีป่เูป็นทางใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ขา้ไปชมความสวยงาม

ของทุ่งน ้าแข็ง ท่านสามารถเดนิขึน้ไปบนเชงิเขา ซึง่มจีุดชมววิทีส่วยงามมาก สามารถมองเห็นทุ่งน ้าแข็ง

มรดกโลกของกรนีแลนดไ์ดจ้ากมมุสงู และอลิลูลแิซท ไอซฟ์ยอรด์ เป็นธารน ้าแข็งทีเ่กดิจากการแตกตัวมา

จากกลาเซยีรเ์ซอแมค คจูอลเลค (Sermeq Kujalleq Glacier) โดยรปูรา่งของไอซเ์บริก์ หรอืกอ้นน ้าแข็ง แต่

ละกอ้นเรียกไดว้่าเป็นประตมิากรรมทางธรรมชาตทิีรั่งสรรคข์ึน้อย่างสวยงาม อสิระใหท้่านไดเ้ก็บรูปความ

สวยงามตามอธัยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นกลับโรงแรม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

อสิระใหท้า่นไดอ้อกมาชมแสงเหนอื ซึง่เป็นปรากฏการณ์ทีส่ามารถมองเห็นในวันทีท่อ้งฟ้าแจม่ใส ทา่น

สามารถเห็นแสงเหนอืไดจ้ากบรเิวณทีพ่ัก 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Hvide Falk*** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่3) 

วนัทีเ่จ็ด อลิลลูแิซท – ขีโ่นวโ์มบลิ– หมูบ่า้นชนพืน้เมอืงอนินอูทิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูทุ่่งน ้าแข็งขนาดใหญ่และสนุกเพลนิเพลนิกับการขับสโนวโ์มบลิ (Snow Mobile : 2 ท่าน

ตอ่ 1 คัน) ในดนิแดนแหง่ความสขุกลางหมิะ ตะลยุไปในทุง่น ้าแข็งกวา้งอยา่งเต็มอิม่ตลอด 2 ชัว่โมง อสิระ

ใหท้า่นไดข้บัสโนวโ์มบลิไปในดนิแดนแหง่น ้าแข็ง พรอ้มบรกิาร ชา, กาแฟ เพือ่คลายหนา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นสมัผัสประสบการณ์เยอืนหมูบ่า้นของชาวพืน้เมอืงอนินูอทิ (Init Legends)  ทา่นจะไดเ้ห็นวถิดี าเนนิ

ชวีติของชาวพืน้เมอืงทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ที ่Land of Ice แหง่นี ้ตลอดจนสมัผัสถงึวัฒนธรรมของชนพืน้เมอืง   

   ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Hvide Falk*** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่4) 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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วนัทีแ่ปด อลิลลูแิซท – โคเปนเฮเกน้ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอลิลลูแิซท เพือ่เชค็อนิ 

10.10 น. ออกเดนิทางสูก่รงุโคเปนเฮเกน้ โดยเทีย่วบนิ GL571 / GL780 

11.00 น. แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิแคงเกอรล์สุเซค อสิระอาหารกลางวันในสนามบนิตามอธัยาศัย 

11.40 น. ออกเดนิทางสูก่รงุโคเปเฮเกน้ 

20.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Imperial Hotel CPH**** หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่กา้ โคเปนเฮเกน้ – กรงุเทพมหานคร 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นสูย่า่นนูฮาวน ์(Nyhavn)  หรอืแหล่งบันเทงิยา่นรมิน ้าของเมอืงโคเปนเฮเกน ซึง่เป็นยา่นคา้ขายและ

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญ เพราะมทีัง้รา้นคา้ ภตัตาคาร รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ ทอดตัวยาวสองฝ่ัง

แม่น ้า สถาปัตยกรรมบา้นเรอืนสสีันฉูดฉาดสวยงาม มทีัง้รูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบเก่าและแบบใหม่

ผสมผสานกันไดอ้ย่างลงตัว น าท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรอืชมทัศนียภาพเมอืงโคเปนเฮเกน้ อสิระให ้

ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย ไดเ้วลาน าท่านสู่ถนนสตรอยเกต (Strøget) แหล่งชอ้ปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดของ

โคเปนเฮเกนและอยูใ่จกลางเมอืง เป็นถนนคนเดนิยาวทีส่ดุในโลกทีม่คีวามคับคั่งของรา้นคา้ ตัง้แต่สนิคา้

ราคาถกูและสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่รีาคาแพงทีส่ดุในโลก ถนนคนเดนินี้มคีวามยาวถงึ 1.1 กโิลเมตรทีย่ืน่จาก

ศาลาว่าการเมอืงไปยังถนน Kongens Nytorv Strøget จงึถูกตัง้เป็นชือ่เล่นของถนนคนเดนิดังกล่าวตัง้แต่

ยุคศตวรรษที ่18 เป็นตน้มาและครอบคลุม ถนน 4 สายดว้ยกันคือ Frederiksberggade, Nygade, 

Vimmelskaftet และ Østergade อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศัย 

11.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิโคเปนเฮเกน้ เพือ่เชค็อนิ 

  น าทา่นเชค็อนิการบนิไทย อสิระอาหารกลางวันภายในสนามบนิตามอธัยาศัย 

14.25 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิโคเปนเฮเกน้ สูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิ TG951  

  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ชัว่โมง) 
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วนัทีส่บิ  กรงุเทพมหานคร 

06.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

10 วนั กรนีแลนด ์แลนด ์ออฟ ไอซ ์

(ฤดกูาลชมแสงเหนอื แหง่กรนีแลนด…์ Winter is Calling!!!) 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท) ปี 2562-2563 เม.ย. 2563 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 188,800 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 26,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 184,800 

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

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์(TG) เริม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

85,000 – 120,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ BKK-CPH-BKK (TG) หักคา่ใชจ้า่ย (ตั๋วผูใ้หญ)่ 28,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิ 

ทีส่ายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่25 กรกฎาคม 2562) ** 

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 20 กก. (เนือ่งจากมเีทีย่วบนิภายใน GL/RC รวม 6 เทีย่วบนิ) 

 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TG / GL (กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ น ้าหนัก ไมเ่กนิ 20 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ,  
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 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) 

 คา่ภาษีในทกุประเทศ  (ประเทศตามระบใุนโปรแกรมทวัร)์ 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

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

หมายเหต ุสถานทตูเดนมารก์จะออกวซีา่เชงเกน้, กรนีแลนด ์ดังนัน้คดิคา่วซีา่ 3,500 บาท หากทา่นมวีซีา่เชงเกน้

แลว้ ทา่นตอ้งท าวซีา่กรนีแลนด ์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 51,000 บาท/ทา่น ช าระหลังจากส ารองทีน่ั่งภายใน 3 วันหลังยนืยนักรุ๊ป 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง  

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น  (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 85-100% ของคา่ทวัร ์(สงกรานต-์ปีใหม ่0-19วัน) 

***ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม*** 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง  
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 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การก่อจลาจล  อบุัตเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึ

และรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง เนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้

เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่

เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 

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 
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โรงแรมและหอ้ง 

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

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

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 าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

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

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

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการท่องเทีย่ว (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 ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

เอกสารประกอบการขอวซีา่สถานทตูเดนมารก์  

(ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 15-20 วันท าการ) 

สถานฑตูไมอ่นุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดังนัน้ถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้บรษัิททัวรฯ์ เพือ่ขอ

ยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เครือ่งบนิในชว่งทีท่า่นจะเดนิทางมาดว้ย 

(การเตรยีมเอกสาร กรณุาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ และกรณุาอยา่ดือ้และยดึตดิกบัการยืน่ในสมยักอ่น ) 

1. หนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รปู พืน้ฉากหลังรปูตอ้งเป็นพืน้สขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพืน้เป็นสี

เทา ใชไ้มไ่ด)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน...สถานทตูมกีารเทยีบรปูกบัหนา้วซีา่ทีเ่คยได)้  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบยีนหยา่ (กรณีผูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. ส าเนาใบมรณะบตัร  

8. สตูบิตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิตัรมา)  

9. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์: (หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังนี ้ 

- เด็ก เดนิทางกบับคุคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอื

อ าเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบวุา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบชุือ่บดิา)  

- เด็ก เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบวุา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบชุือ่มารดา)   
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10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ ระบ ุ  TO WHOM IT MAY 

CONCERN  

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ (อายไุมเ่กนิ 3 

เดอืน) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน  

- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถา่ยส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบนัศกึษา นัน้วา่ก าลังศกึษาอยู ่ระบชุัน้ปีทีศ่กึษา  

11. หลกัฐานการเงนิ :  (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ ส าเนาบญัช ีเลม่เดยีวกนั) 

- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร 

ระบชุือ่เจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 20 วันนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 

- ส าเนาสมดุบญัชยีอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไมต่ ่ากวา่ 100,000 บาทตอ่การ

รับรอง 1 ทา่น และยอดแสดงในบญัชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (ปรับสมดุและส าเนา 7 วันกอ่นยืน่วซีา่) 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรพัยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่น ัน้ ************** 

หมายเหต ุ : หากสมดุบญัชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่อ่เนือ่ง) เชน่จากเดอืน 1 ขา้มไปเป็น

ยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี ทา่นตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถา่ยส าเนาสมดุบญัช ี

- บญัชฝีากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่า่นตอ้งแนบบญัชอีอมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชฝีากประจ า ตอ้งเตรยีมดังนี ้

- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชฝีากประจ า (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบชุือ่เจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 20 วันนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 

- ส าเนาสมดุบญัชฝีากประจ า มยีอดเงนิไมต่ า่กวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น  

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงนิใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรยีมเอกสารดังนี้ 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบชุือ่เจา้ของบญัช ีรับรองคา่ใชจ้า่ยใหใ้คร (ตอ้งระบชุือ่

ผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรณุาแนบสตูบิตัร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลักฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสมัพันธว์า่เป็นคน

ในครอบครัวเดยีวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองคา่ใชจ้า่ยใหล้กูจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบวุา่เป็นผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

- หนังสอืรับรองเงนิฝาก ดังขอ้ 11.1 และ 11.2  
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 (สถานฑตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวันในทกุกรณี ไมต่อ้งแนบมา) 

โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
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11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


