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กรนีแลนด ์(Greenland) เป็นหนึง่ในประเทศอนิเทรนด์ทีไ่ดรั้บการจัดอันดับเป็นหนึง่ใน 10 จุดหมายปลายทางทีน่่า

ท่องเทีย่วมากทีส่ดุใน กรนีแลนดพ์รอ้มจะอวดโฉมใหนั้กท่องเทีย่วไดไ้ปสัมผัสถงึความมหัศจรรยข์องธารน ้าแข็งกว่า 1,833,900 

ตารางกโิลเมตรทีป่กคลุมประเทศ หรอืประมาณ 85% กรนีแลนด ์ประเทศทีไ่มไ่ดเ้ขยีวเหมอืนชือ่แต่ไดช้ือ่เรยีกมาจาก Eric the 

Red ชาวไวกิง้ทีถู่กเนรเทศออกจากไอซแ์ลนดล์่องเรอืมาพบเกาะใหญ่ในปี 982 และกลับไปบอกคนอืน่ว่าพบ “กรนีแลนด”์ เพือ่

หลอกล่อใหเ้รอือกี 25 ล าออกจากท่าทีไ่อซแ์ลนดเ์พือ่แสวงหาดนิแดนแห่งใหม่ทีท่ าการเพาะปลูกได ้นับเป็นการเริม่ตน้ของผู ้

อพยพชาวไวกิง้ผูม้าใหม ่มาอยูร่ว่มกบัคนพืน้เมอืงชาวอนูิอติ เสน่หข์องกรนีแลนด ์มคีวามแตกตา่งจากทีอ่ืน่ๆ ท าใหท้ีน่ี่เป็นทีใ่ฝ่ฝัน

และเป็นจุดหมายทีห่ลายคนอยากมาสัมผัส แมจ้ะเป็นประเทศขนาดใหญ่ แต่เราก็รวมสถานทีท่่องเทีย่วที่เป็นไฮไลตท์ีสุ่ดไวใ้น

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว แลว้คณุละ่พรอ้มทีจ่ะไปกบัเรารยึงั 

6 เม.ย. 63 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ จนัทร ์

22.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์การบนิไทย D16-19 

เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ แลว้เชญิทา่นรอ ณ 

หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบรษัิทไดเ้ตรยีมการเดนิทางของคณะทัวรก์่อน 15 วัน โดยซือ้ตั๋วเครือ่งบนิ, 

เชา่รถโคช้, จองทีพ่ัก, รา้นอาหาร สถานทีเ่ขา้ชมตา่ง ๆ ไวล้ว่งหนา้ใหก้บักรุ๊ปทัวร ์

กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ, การล่าชา้ของสายการบนิ, การ

พลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไมท่ัน), การนัดหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพบิัต,ิ การถูก

ปฏเิสธการเขา้เมอืง ท าใหก้ารเดนิทางล่าชา้ หรือเหตุสุดวสิัยอืน่ ๆ ไม่สามารถ

เดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร์ มีส ิทธิ์ในการเปลี่ยน

โปรแกรม และไมส่ามารถคนืเงนิค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีช่ าระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ 

ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมคี่าใชจ้่ายอืน่ ๆ เกดิขึน้นอกจาก

ในรายการทัวร ์หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นสิง่ทีท่างบรษัิท ฯ มอิาจ

รับผดิชอบได ้

 

7 เม.ย. 63  กรุงเทพฯ - โคเปนเฮเกน้ (เดนมารก์) - ปราสาทโครนบอรก์ - ปราสาท

เฟดเดอรกิบอรก์ 

องัคาร 

01.20 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG950 บนิตรงสูก่รงุโคเปนเฮเกน้  

07.40 น. ถงึกรุงโคเปนเฮเกน้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร รถโคช้รอรับคณะแลว้

ออกเดนิทางสู่เมอืงเฮลซงิกอร ์ตัง้อยูร่มิทะเลระหว่างชอ่งแคบของเดนมารก์-สวเีดน 

น าท่านเขา้ชมปราสาทโครนบอรก์ ปราสาทแห่งนี้สรา้งมาเกอืบ 500 ปี เป็นทีรู่จ้ักกัน

ดใีนหมูช่าวยโุรปจากบทละครแฮมเล็ต วรรณกรรมชิน้เอกของนักประพันธช์าวอังกฤษ 

วลิเลยีม เชคสเปียร ์แวะบันทกึภาพกับ ปราสาทเฟดเดอรกิบอรก์ พระราชวังแห่งนี้ที่

ประทับของกษัตรยิ์ครสิเตียนที่ 4 รูจ้ักกันดีในนามของพพิิธภัณฑ์ประวัตศิาสตร์

แหง่ชาต ิสรา้งอยูบ่นเกาะเล็กๆ 3 เกาะ ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบและสวนแบบบาร็อก 
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ท าใหป้ราสาทแห่งนี้ดูงดงามอลังการเหมาะในการบันทกึภาพเป็นอย่างมาก สมกับ

เป็นพระราชวังแบบเรอเนสซองสท์ีใ่หญท่ีส่ดุในสแกนดเินเวยี 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

14.00 น. เดนิทางกลับเขา้สูก่รุงโคเปนเฮเกน้ แลว้น าคณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม อสิระใหท้่าน

พักผ่อนหลังจากเดนิทางไกล หรอื เดนิส ารวจสนิคา้บนถนนคนเดนิ หรอืถนนสต

รอยก์ ถนนชอ้ปป้ิงที่ยาวที่สุดในโลก เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที ่

Kongens Nytorv ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดัง อาท ิLouise Vuitton, Prada, 

Gucci, Bottega Veneta, Hermes รา้นนาฬกิาหรูแบรนดด์ังจากสวสิ Bucherer 

เป็นตน้ 

 

18.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 พักโรงแรม IMPERIAL HOTEL**** หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั  www.imperial-hotel-

copenhagen.com 

8 เม.ย. 63 โคเปนเฮเกน้ – อลิลลูแิซท (กรนีแลนด)์  พุธ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม แลว้ออกเดนิทางสูส่นามบนิ  

10.45 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิ Air Greenland เทีย่วบนิที ่GL781 สูเ่มอืงคังเกอรล์ุ

สซวก (Kangerlussuaq)  
 

11.25 น. ถงึสนามบนิเมอืงคังเกอรล์สุซวก เพือ่รอเปลีย่นเทีย่วบนิ  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

13.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงอลิลูลแิซท (ILULISSAT) โดยสายการบนิ Air Greenland 

เทีย่วบนิที ่GL580 
 

14.15 น. ถงึเมืองอลิูลสิแซท เมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญของกรีนแลนด์ที่มีมรดกโลกทาง

ธรรมชาต ิIlulissat Icefjord ความยาวราว 70 กโิลเมตร หรอืทีเ่รยีกกันในภาษา

ทอ้งถิน่ว่า Kangia จะเต็มไปดว้ยกอ้นน ้าแข็งและภูเขาน ้าแข็ง (Iceberg) อันมี

ที่มาจากธารน ้าแข็งเซอร์เมก คูยาลเลก (Sermeq Kujalleq) ทางดา้นทิศ

ตะวันออก ไหลลงสูท่อ้งทะเลและมาออกทะเลเปิดบรเิวณอา่วดสิโก (Disko Bay) 

มแีผน่น ้าแข็งลอยน ้าขนาดใหญ่โตมากมายกระจัดกระจายอยูต่ามผนืน ้า รวมพืน้ที่

ทัง้หมดของแหล่งมรดกโลกแห่งนี้ราว 4,000 ตารางกโิลเมตร รถรอรับคณะแลว้

น าเขา้สูท่ีโ่รงแรมทีพ่ัก 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 พักโรงแรม HOTEL ARCTIC หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.hotelarctic.com 

9 เม.ย.63 อลิลูลทิแซท -ลอ่งเรอืชมภูเขาน า้แข็ง (ICE BERG) - Ilulissat City 

Walk 

พฤหสับด ี

http://www.imperial-hotel-copenhagen.com/
http://www.imperial-hotel-copenhagen.com/
http://www.hotelarctic.com/
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08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

10.00 น. ล่องเรือชมภูเขาน ้าแข็ง กจิกรรมอันเป็นที่สุดของการท่องเที่ยวกรีนแลนด์ Ice 

berg คอืชือ่เรยีกของกอ้นน ้าแข็งทีแ่ตกออกมาจาก Glacier บางกอ้นทีเ่ห็นดว้ย

สายตาเป็นภูเขายาวกว่า 100 เมตร ลักษณะพเิศษของมันคอืจะลอยอยู่ตามน ้า

และมแีค่ 10% เท่านัน้ทีโ่ผล่เหนือน ้าขึน้มาใหเ้ห็น นอกนัน้จะจมอยู่ใตท้ะเล ให ้

ท่านไดจ้นิตนาการถงึความใหญ่โตมหมึา Icebergs มากมายทีพ่บเห็นอยูท่ั่วไป

แทบตลอดแนวชายฝ่ัง เป็นสิง่ที่หาพบไดย้ากยิง่ในที่อืน่ ๆ บนโลกเรา ในอ่าว 

Diskobay โดยปกตจิะมวีาฬอาศัยอยูถ่งึ 15 สายพันธุ ์ในชว่งฤดูหนาวจะม ี3 สาย

พันธุ์ทีอ่าศัยอยู่ในอ่าวนี้ Narwhals Whale / Beluga Whale / Bow-Head 

Whale อาศัยอยู ่แต่ในปัจจุบันไมค่่อยไดพ้บเห็น Blue Whale / Keller Whale 

และในชว่งฤดูรอ้นจะม ีMinke whale / Fin whale and Humpback whale มา

อวดโฉมรอตอ้นรับนักทอ่งเทีย่ว 

 

 

  

 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย เรอืล าเดมิจะน าเรากลับไปส่งทีอ่ลิลูลทิแซท จากนัน้เดนิเล่นชมเมอืงซือ้ของที่

ระลกึอาทเิชน่ งานศลิปะเฉพาะของกรนีแลนด ์การเดนิเทีย่วชมเมอืงเป็นเสน่หอ์กี

กจิกรรมหนึง่ทีน่่าสนใจในเมอืงอลิลลูทิแซท เมอืงนีม้ขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับ 3 ของ

ประเทศ ประชากรราว 4,500 คน ตัง้อยูใ่นเขตเหนือเสน้อารค์ตกิถงึ 300 ก.ม. ใน

ฤดูหนาวจะมีแสงสว่างเพียงระยะสั ้น ท่านสามารถชมแสงเหนือ AURORA 

BOREALIS ไดต้ัง้แต ่1 กนัยายน - 31 พฤษภาคม และในฤดูรอ้นท่านสามารถชม

ปรากฏพระอาทติยเ์ทีย่งคนืไดใ้นระหว่าง 1 มถิุนายน - 31 สงิหาคม เมอืงนี้มกีาร

คน้พบในปี 1741 ชือ่เรยีกเดมิว่า ยาคอบฮาฟ์น เรือ่งราวในประวัตศิาสตร์ตัง้แต่

เมือ่ครัง้ยังเป็นเมอืงขึน้ของเดนมารก์ รวมไปถงึวัฒนธรรมของชาวกรนีแลนดด์กิ 

ลว้นท าใหเ้มอืงมเีสน่ห์มากขึน้ชวนใหห้ลงใหล ท่าจอดเรือของชาวประมงกว่า 

100 ล า และอุตสาหกรรมการประมงอันทันสมัย ทัง้เป็นแหล่งอาหารและการ

สง่ออก แลว้เดนิต่อไปชมโบสถ ์Zion ซึง่สรา้งมาตัง้แต่ปลายศตวรรษที ่18 ถอื

เป็นสิง่ก่อสรา้งที่ใหญ่ที่สุดในกรีนแลนด์ยุคนัน้ ถัดไปเป็นพพิธิภัณฑเ์มอืงอลิูลิ

สแซต ซึง่จัดแสดงเรือ่งราวของแหล่งกอ่นประวัตศิาสตร ์Sermermiut อันเป็นถิน่

ฐานของมนุษยย์คุหนิ และเรือ่งราวของชนพืน้เมอืงคอื อนูิอติ (Enuit) หรอืเอสกิ

โม (Eskimo) วถิชีวีติ วัฒนธรรม และเสน้ทางการคา้ของพวกเขากับชาวยุโรป 

รวมถงึเรือ่งราวของนักส ารวจขัว้โลกเหนือทีน่่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ Knud 

Rasmussen นักส ารวจขัว้โลกเหนอืผูย้ ิง่ใหญ ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
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 พักโรงแรม HOTEL ARCTIC หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.hotelarctic.com 

10เม.ย.63 Hiking The World Heritage Trail - Snowmobile ศกุร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

10.00 น. น าคณะ Hiking “The World Heritage Trail” เขา้สูบ่รเิวณฟยอรด์น ้าแข็ง (Ice 

Fjord) แห่งนี้ไม่มีถนนที่จะเขา้ถงึได ้การจะเขา้การเดนิเขา้ไปบนเสน้ทางเดนิ 

(Track Bridge) ทางเดนิเป็นสะพานไมเ้ดนิแบบสบายๆ ไปจนสดุเชงิเขา บรเิวณนี้

คอื Sermermiut แหล่งทีข่ดุคน้หลักฐานทางโบราณคดอีายกุว่า 4,000 ปี คอืถิน่

ฐานของมนุษยย์คุหนิทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่บนเกาะกรนีแลนด ์สดุปลายแหลมนี้คอื

จุดชมทวิทัศน์ทีย่ ิง่ใหญ่ของฟยอรด์น ้าแข็งอลิูลสิแซต ซึง่มแีนวภูเขาน ้าแข็งตัง้

ตระหง่านทอดยาวคู่ขนานกับชายฝ่ังดา้นใต ้ภาพประตมิากรรมอันน่าทึง่ของภผูา

น ้าแข็งที่ขาวโพลน มเีวิง้น ้าที่เปิดเป็นเสน้ทางใหเ้รือไมส้แีดงแล่นเขา้มาในฟ

ยอรด์ เป็นภาพแนวพานอรามาไกลสดุสายตา ทีม่ฉีากของธารน ้าแข็งเซอรเ์มก คู

ยาลเลก และธารน ้าแข็งอืน่อีก 2-3 แห่ง น าพาแผ่นน ้าแข็งจ านวนมากมาย

มหาศาลลงมายงัฟยอรด์แหง่นี ้เดนิไปถ่ายภาพไปจนถงึทางแยกทีเ่สน้ทางสายสี

แดงมาบรรจบ เราก็วกลงเขาบนทางทีเ่ป็นธรรมชาต ิเราสามารถท าเวลาขาลงได ้

ภายใน 1 ชัว่โมง 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านสัมผัสกับประสบการณ์อันน่าประทับใจในการขับขี่รถ SNOWMOBILE 

พาหนะทีถ่กูออกแบบใหข้บัเคลือ่นไปบนทะเลสาบน ้าแข็ง ทา่มกลางทัศนยีภาพที่

น่าตืน่ตาตืน่ใจของ Ilulissat Ice Fjord โดยท่านจะไดรั้บค าแนะน าในการขับขีท่ี่

ถูกตอ้งสนุกสนานและปลอดภัยจากเจา้หนา้ทีผู่เ้ชีย่วชาญ โดยทางบรษัิทฯ จะมี

การจัดเตรยีมเครือ่งกนัหนาวใหท้า่นอยา่งครบถว้น 
 

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 พักโรงแรม HOTEL ARCTIC หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.hotelarctic.com 

11เม.ย.63 อลิลลูทิแซท – สนุขัลากเลือ่น – คงัเกอรล์สุซวก - ลา่แสงเหนอื เสาร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

09.00 น. น าท่านสัมผัสประสบการณ์สุนัขลากเลือ่น ซึง่เป็นอกีหนึง่กจิกรรมทีน่่าสนใจของ

กรนีแลนดซ์ ึง่มตีน้ก าเนดิมาจากชาวพืน้เมอืงอนินูอติเมือ่กวา่ 2,000 ปี เมอืงอลิลลูิ

แซทถอืวา่เป็นเมอืงทีม่พีืน้ทีส่ าหรับลากเลือ่นใหญท่ีส่ดุในกรนีแลนด ์
 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

15.20 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิ Air Greenland เทีย่วบนิที ่GL515 สูเ่มอืงคังเกอรล์ุ

สซวก  

 

 

http://www.hotelarctic.com/
http://www.hotelarctic.com/
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16.10 น. ถงึสนามบนิเมอืงคังเกอร์ลุสซวก เมอืงศูนยก์ลางการบนิทัง้ภายในและระหว่าง

ประเทศ ปกคลมุดว้ยแผน่น ้าแข็งกรนีแลนด ์(Greenland Ice Sheet) ทีย่ ิง่ใหญ ่

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 **Aurora Hunting** ดว้ยขอ้จ ากดัเนือ่งจากมแีสงไฟภายในเมอืงมาก ดังนัน้เรา

จะน าทา่นออกไปนอกเมอืงใหไ้กลและปลอดแสงไฟเพือ่เฝ้าชมปรากฏการณ์แสง

เหนอื  

 พักโรงแรม HOTEL KANGERLUSSUAQ (โรงแรมทีพ่ักมใีหบ้รกิารไม่กีแ่ห่ง

และมขีอ้จ ากัดในเรื่องความหรูหราแต่มคีวามสะดวกสบายส าหรับนักท่องเทีย่ว

ตามมาตรฐานยโุรป) 

www.hotelkangerlussuaq.gl 

12เม.ย.63 คงัเกอรล์สุซวก – ICE CAP POINT 660  อาทติย ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

10.00 น. รถ 4WD รอรับทา่นแลว้ตะลุยผ่านทุ่งหญา้ ทะเลสาบ ภเูขาน ้าแข็ง ทะเลทรายใน

หบุเขา ซึง่เป็นภมูปิระเทศทีง่ดงามหาทีเ่ปรยีบไมไ่ดใ้นโลกใบนี้ ระยะทางกว่า 40 

ก.ม. จนถงึ ICE CAP POINT 660 คอืชัน้น ้าแข็งทีป่กคลุมพืน้โลก (แถบขัว้โลก

เหนอืและใต)้ อกีหนึง่ประสบการณ์อันน่าจดจ าทีคุ่ณจะไดอ้ยูบ่นแผ่นน ้าแข็งทีป่ก

คลุมทัง้ประเทศคดิเป็น 10% ของโลก ทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากแอน

ตารก์ตกิา ระหว่างเสน้ทางผ่านทุ่งหญา้ทุนดรา้ ท่านอาจจะไดพ้บกับ Musk ox 

ดาราดังของทีน่ี ่และเรนเดยีรท์ีอ่าศัยอยูต่ามธรรมชาต ิรวมทัง้นกสายพันธุต์า่งๆ 

 

12.00 น. (อาหารกลางวนัจดัเป็นอาหารแบบปิกนกิ หรือ ร้านอาหารก่อนออก

เดนิทาง ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศในแต่ละวนั ก่อนเริม่ออกทวัร์

กจิกรรม) 

 

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 พักโรงแรม HOTEL KANGERLUSSUAQ (โรงแรมทีพ่ักมใีหบ้รกิารไม่กีแ่ห่ง 

และมขีอ้จ ากัดในเรือ่งความหรูหราแต่มคีวามสะดวกสบายส าหรับนักท่องเทีย่ว

ตามมาตรฐานยโุรป) 

www.hotelkangerlussuaq.gl 

13เม.ย.63 เดนิทางสูส่นามบนิคงัเกอรล์สุซวก - โคเปนเฮเกน้ (เดนมารก์) จนัทร ์

09.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

11.40 น. ออกเดนิทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน้โดยสายการบนิ Greenland Air เทีย่วบนิที ่

GL780 

 

 **ไมม่อีาหารกลางวนับรกิารเนือ่งจากอยูร่ะหวา่งบนิ**  

20.00 น. ถงึกรงุโคเปนเฮเกน้ รถรอรับคณะเดนิทางสูภ่ตัตาคาร  

21.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

http://www.hotelkangerlussuaq.gl/
http://www.hotelkangerlussuaq.gl/
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 พักโรงแรม IMPERIAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.imperial-hotel-

copenhagen.com 

14เม.ย.63 เทีย่วกรงุโคเปนเฮเกน้ - ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ องัคาร 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

08.30 น. กอ่นเดนิทางไปสนามบนิ น าคณะเที่ยวชมกรุงโคเปนเฮเกน้ส่งทา้ย ถ่ายรูปคู่กับ

เงอืกนอ้ยลติเติล้เมอรเ์มด สญัลักษณ์ของเมอืง, สวนสาธารณะท่านจะพบกับน ้าพุ

เกฟิออน เทพธดิาผูเ้สยีสละกับบตุรชายทีร่่วมกันสรา้งเกาะซแีลนดข์ึน้มา ถ่ายรูป

ดา้นหนา้พระราชวังอมาเลียนบอร์ก ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่ง

เดนมารก์ แลว้เดนิทางสูส่นามบนิ 

 

14.25 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG951 บนิตรงสูก่รงุเทพฯ  

15เม.ย.63 เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ พุธ 

06.00 น. สายการบนิไทยน าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหต ุโปรแกรมดังกลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเทีย่ว ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของ

แตล่ะวันเดนิทางจะไมเ่หมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วันกอ่นการเดนิทางเทา่นัน้) 

PPEERRIIOODD  
TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  

WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  

NNoo  BBeedd  

SSGGLL  

SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  

AADDLL  //  CCHHDD  

06-15 เม.ย. 2563  199199,,000000..--  179179,,000000..--  159159,,000000..--  2266,,000000..--  
--2929,,000000..--  

--2222,,000000..--  

คา่ทัวรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่15 มกราคม 2563 

 คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

 คา่เขา้ตามระบใุนรายการ 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ในระดับราคาเดยีวกนั โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / Double **กรณุา

ดรูายละเอยีดแนบทา้ยในหัวขอ้ “โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation)” 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง คดิอตัรา 2 ยโูรตอ่ทา่น / วัน 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดนมารค์ (เชงเกน้)ส าหรับเขา้ประเทศกรนีแลนด ์

 คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสยี

ชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุัตเิหตุ ส าหรับผูเ้อาประกันภัยอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงนิ

เอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถงึค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจาก

กลับถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตัว 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความ

http://www.imperial-hotel-copenhagen.com/
http://www.imperial-hotel-copenhagen.com/
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ดแูลของทา่นเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 ส าหรับสายการบนิไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครือ่ง น ้าหนักไม่เกนิ 30 กโิลกรัม และสามารถถอืสัมภาระ

ขึน้เครือ่งไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม / ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครือ่งได ้

ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม/ใบ โหลดไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม การ

เรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

คา่ทัวรไ์มร่วม : 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพักและคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพัก คา่อาหาร

และเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีท่างบรษัิทฯ จัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพเิศษ 

เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

 กรุณาจองทัวร์และช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัที่

จอง ซึง่เงนิมดัจ าดังกลา่วจะเป็นการยนืยนัการจองของทา่น และกรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืล่วงหนา้ 30 วันกอ่น

การเดนิทาง หากท่านไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่ี

เงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทัวร์ อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดัง พูดจา

หยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ, ผูท้ีไ่มย่อมรับเงือ่นไขระหวา่งทัวร ์ทีม่รีะบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรม

ทัวร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคับใหห้ัวหนา้ทัวรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซ ึง่

บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้ 

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge) 

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

1.1 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบ ไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั กอ่นวันทีน่ า

เทีย่ว หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 
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1.2 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบ ไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันทีน่ า

เทีย่ว ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

1.3 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบ นอ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันทีน่ าเทีย่ว 

ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. ค่าใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้่ายจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดน าเทีย่วต่อไปนี้ ใหน้ ามาหักจากเงนิ

คา่บรกิารทีต่อ้งจา่ยตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงนิค่าบรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วจะเรยีก

จากนักทอ่งเทีย่วไมไ่ด ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่ว แสดงหลักฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ ดังตอ่ไปนี้ 

2.1   คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 

2.2   คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

2.3   คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลักเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิุรกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก ์พ.ศ.

2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

การขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees) 

 หากท่านประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้ก่อนการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดยไม่เสยี

คา่ใชจ้า่ย  

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออก

ตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวัน

เดนิทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยันในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไม่

กอ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim) 

 การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครอื Star Alliance ได ้50%, 

ออสเตรยีนแอรไ์ลน์ 100 %, ส่วนสายการบนิ ฟินแอร,์ ลุฟฮันซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน์, สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ 

ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิอง

สายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที ่15 มกราคม 2563การเปลีย่นแปลงของสายการบนิใน

ภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 

  หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 
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 หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 3.5 ฟตุ 3 

เตยีง / ส าหรับผูพั้ก 3 ทา่น (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการวางผังมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  

 หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับ

พัก 1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพัก และการวางรปูแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมี

ความแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่ีจะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัด และ

ไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกัน

ดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE 

SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

  การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ 

ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไม่

สามารถจองผา่นระบบดังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ๆ 

หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้แต่หากมกีารล่าชา้ หรอืเหตุหนึง่เหตุใดในระหว่าง

การเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่่าน 

เนือ่งจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวัน

เดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

  คา่ทัวรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพิม่เตมิ 

ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถใหบ้รกิารในการยก

กระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิไทยอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้
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 ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครือ่งไดไ้มเ่กนิ 20 กโิลกรัม/ใบ โหลดไดท้า่นละ 

1 ใบเท่านัน้ และน าสัมภาระถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิอง

สายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม

กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า

มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระความรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 

อันเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะ

รับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่

ชดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมง

ตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศเดนมารก์ ใชเ้วลายืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

**ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่ค ารอ้งวซีา่ประเทศเดนมารก์** 

  พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมี

วซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

 รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รปู พืน้หลังเป็นสขีาว (ไมใ่ชร่ปูขาวด า, หนา้ใหญ ่และหา้มสแกน) มอีายไุมเ่กนิ 

6 เดอืน และเหมอืนกนัทัง้ 2 รปู  

 ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ / ส าเนาทะเบยีน

สมรส , หยา่ / ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์  

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัทีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดย

ระบุต าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกับบรษัิทนี้ และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่

เดนิทางไปทอ่งเทีย่ว หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา  อพัเดท 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่ 
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 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัดไวไ้ม่

เกนิ 3  เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิของบรษัิท ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 Statement บัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน อัพเดทการเงนิไม่เกนิ 15 วันกอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่  

ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพือ่ใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิ

เพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัว

หากใชบ้ัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนังสือรับรองจากทางธนาคารเป็นsponsorรับรอง

คา่ใชจ้า่ยในครอบครัวดว้ย 

 **สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั รวมถงึบญัชตีดิลบตา่งๆ ท ัง้บญัชสีว่นตวัและบญัชี

บรษิทัฯ** 

 กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนอืจากเอกสาร

ขอ้  1-6 แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และการ

กลับมาท างานของทา่น   โดยระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตัวจรงิ   

 กรณีทีเ่ด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี เดนิทางไปกบั บดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที่

บดิา, มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกับอกีท่านหนึง่ได ้ณ ทีว่่า

การอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการ

อยา่งถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่า

ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้ง

ช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตาม

นัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวี

ซา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะ

เป็นเหตผุลใดก็ตาม ทา่นไมม่สีทิธิเ์รยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษัิท ฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษัิทไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

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 


