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Code: IH14-GRL-Latitude69-10TG-Jun-Sep-199-A220224 

10 วนั กรนีแลนด ์ละตจิดู 69 องศา 

(เยอืนประเทศทีม่ ี....ผนืแผน่ดนิใกลข้ ัว้โลกเหนอืมากทีส่ดุ) 

 

 

 

มถินุายน - กนัยายน 2565 

199,900 บาท  

 (รวมคา่วซีา่เชงเกน้ และรวมคา่ทปิทกุอยา่งแลว้….บนิ สูก่รนีแลนด)์  

 

โคเปนเฮเกน – แคงเกอรล์สุเซค – รสัเซลกลาเซยีร ์– อลิลลูแิซท – อคิว ิกลาเซยีร ์ 

 ลอ่งเรอืชมไอซเ์บริก์ – หมูบ่า้นชนพืน้เมอืง อนินอูทิ  – โคเปนเฮเกน 

 

15-24 ม.ิย. 2565 / 17-26 ส.ค. 2565 / 20-29 ก.ย. 2565 
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วนัแรก กรงุเทพ – โคเปนเฮเกน 

 

22.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิแถว D ประตทูางเขา้ที ่3-4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก  

สายการบนิไทย ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 หมายเหต ุ: ทา่นตอ้งแสดงวคัซนีพาสปอรต์การไดร้บัวคัซนี Covid 19 ขณะเช็คอนิ  

 

วนัทีส่อง โคเปนเฮเกน – มลัโม (สวเีดน) 

 

01.20 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภูม ิ(BKK) สูส่นามบนิโคเปนเฮเกน (CPH) ประเทศเดนมารค์โดยการบนิ

ไทย เที่ยวบนิที่ TG950 สายการบนิบรกิารอาหารค ่าและอาหารเชา้ บนเครื่องบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 

11.30 ชม.) 

07.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ 

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมัลโม (Malmo) เป็นเมอืงใหญ่เป็นอันดับทีส่ามของสวเีดน โดยตัง้อยู่บนชายฝ่ัง

ตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศเเละมชีือ่เสยีงอยา่งมากในเรือ่งของสวนสาธารณะจนไดฉ้ายาว่าเป็นเมอืงแห่ง

สวนสาธารณะ  

น าทา่นสมัผัสประสบการณ์ขา้มสะพานโอเรซนุด ์ซึง่เป็นสะพานทีข่า้มระหวา่งสวเีดนไปยงัเดนมารก์  

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมปราสาทมลัโม (Malmo Castle) ถกูสรา้งขึน้มาโดยกษัตรยิอ์รีกิแหง่ปอมเมอเรเนยีในปี 

ค.ศ. 1436 กอ่นทีพ่ระเจา้ครสิเตยีนที ่3 แหง่เดนมารก์ จะทรงโปรดใหม้กีารปรับปรงุใหมใ่นชว่งปี ค.ศ.1530 

ซึง่เป็นชว่งทีเ่มอืงมัลโมยังอยู่ภายใตก้ารปกครองของเดนมารก์ เพือ่วัตถุประสงคท์างดา้นความปลอดภัย

ของเมอืงทางดา้นทศิตะวันตกเเละควบคมุการคา้ขายทางเรอืในชอ่งเเคบโอเรซนุด ์นอกจากนี้เเลว้ปราสาท

เเหง่นีย้งัโดง่ดังเพราะชาวเดนมารก์ใชเ้ป็นสถานทีคุ่มขังเจมส ์เฮปเบริน์ พระสวามคีนทีส่ามของสมเด็จพระ

ราชนิแีมรีแ่หง่สก็อตเเลนด ์เเละในชว่งศตวรรษที ่19 ยงัใชล้านของปราสาทเป็นลานประหารอกีดว้ย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านถ่ายรูปกับตกึ Turning Torso ตกึทีส่รา้งขึน้ในแบบหมนุบดิล าตัว อาคารแห่งนี้นับเป็นตกึสงูทีม่กีาร

ดไีซนไ์ดท้ันสมยัและสวยงามยิง่  

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมตัวเมอืงเกา่มลัโม (Old Town) น าทา่นสูจั่ตรัุส Lilla Torg จัตรัุสเล็กๆทีม่รีา้นคา้ รา้น

กาแฟ อาคารสถาปัตยกรรมโบราณ สสีนัสวยงาม  

น าทา่นเทีย่วชม King Oscar's Park หลังจากทีถู่กเปิดขึน้ในปี 1872 โดยกษัตรยิส์วเีดนและไดแ้รงบันดาล

ใจจากสวนสไตล์อังกฤษ มีการจัดตกแต่งตน้ไม ้ดอกไม ้ไดอ้ย่างสวยงาม น ้ าพุที่ตั ้งอยู่ใจกลาง

สวนสาธารณะสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1882 และเรยีกไดว้่าเป็นงานศลิปะสาธารณะชิน้แรกของเมอืงนี้ อสิระ

ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศัย  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุโคเปนเฮเกน 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Standard Clarion Hotel Copenhagen Airport **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม โคเปนเฮเกน – แคงเกอรล์สุเซค 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

08.30 น. น าทา่นเชค็อนิ ณ เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิแอร ์กรนีแลนด ์

11.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิโคเปนเฮเกน สู ่สนามบนิแคงเกอรล์สุเซค ประเทศกรนีแลนด ์

11.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิแคงเกอรล์สุเซค 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

บา่ย น าท่านเทีย่วชมเมอืงแคงเกอรล์ุสเซค เมอืงศูนยก์ลางการบนิทัง้ภายในและระหว่างประเทศ โอบลอ้มดว้ย

แผน่น ้าแข็งกรนีแลนด ์(Greenland Ice Sheet) ทีย่ ิง่ใหญ ่ 

 น าท่านขึน้รถบสัแบบ 4WD มุง่หนา้สูธ่ารน ้าแข็งรัสเซล (Russell Glacier) ธารน ้าแข็งทีม่ผีาน ้าแข็งขนาด

ใหญ่สูงกว่า 60 เมตรเด่นตระหง่าน เรียกไดว้่าเป็นแหล่งประตมิากรรมธรรมชาตชิ ิน้เอกแห่งกรนีแลนด ์

เนื่องจากลักษณะของกอ้นน ้าแข็ง มรีูปลักษณ์ทีแ่ตกต่างออกไปตามการกัดเซาะของลมและฝน สามารถ

จินตนาการไดห้ลายรูปแบบ ทัง้นี้ระหว่างการเดินทางท่านจะไดช้มภูมปิระเทศแบบ ทุ่งหญา้ทุนดรา้ 

(Tundra) อันเป็นแหล่งอาหารอันอดุมสมบูรณ์ของเหล่าวัวป่า อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของ

ทัศนยีภาพทุง่หญา้สลับภเูขาและธารน ้าแข็ง นับเป็นภมูปิระเทศทีน่่าแปลกตาอกีแหง่ 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Kangerlussuaq*** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่ ี ่ แคงเกอรล์สุเซค – อลิลลูแิซท (พกั 3 คนื) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

08.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิแคงเกอรล์สุเซค เพือ่เชค็อนิ 

10.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิอลิลลูแิซท โดยเทีย่วบนิ GL502 

10.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิอลิลลูแิซท 

 น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก เพือ่รับประทานอาหารกลางวัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม 
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บา่ย น าทา่นเทีย่วชมเมอืงอลิลูลแิซท (ละตจิูด 69 องศา) เพือ่เขา้ถงึประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของกรนีแลนด ์

เชน่ เขตชมุชนเกา่แก ่ซึง่ตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1741, ท่าเรอืประมง, โบสถแ์ละบา้นเรอืน พรอ้มเก็บภาพบา้น

หลากสสีนั และสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตร ์และอืน่ๆ น าทา่นเดนิเลน่ ชมเมอืงและ วถิชีวีติความเป็นอยู่

ของชาวกรนีแลนดท์ีอ่าศัยอยูบ่นเกาะใหญอ่นัดับสองของโลกแหง่นี ้ 

  น าทา่นสมัผัสประสบการณ์ ล่องเรอืชมธารน ้าแข็ง (Iceberg Boat Tour) ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง ตืน่ตา

กบัความอลังการของกอ้นน ้าแข็งยักษ์ (Iceberg) ซึง่เรยีงรายอยูต่ลอดเสน้ทาง หากเป็นวันทีแ่สงแดดสอ่ง

ประกายจะเห็นเฉดสฟ้ีาน ้าเงนิของกอ้นน ้าแข็งไล่ระดับกันอย่างชัดเจน ถอืเป็นประสบการณ์สุดพเิศษครัง้

หนึง่ในชวีติทีย่ากลมืเลอืน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งดูวาฬหลังค่อม (Humpback whales) อกีแห่งทีส่ าคัญ

ของกรนีแลนด ์

 

 

 

   ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

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

 

วนัทีห่า้ อลิลลูแิซท – ธารน า้แข็ง อคิว ิกลาเซยีร ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นสมัผัสประสบการณ์ลอ่งเรอืสูธ่ารน ้าแข็งอคิว ิกลาเซยีร ์(Eqi Glacier)  สัมผัสธารน ้าแข็งอยา่งใกลช้ดิ 

และชมความยิง่ใหญข่องธารน ้าแข็งอกีแหง่บนผนืแผน่ดนิใกลข้ัว้โลกเหนอื ซึง่หากชว่งทีอ่ณุหภมูสิงูขึน้จะท า

ใหธ้ารน ้าแข็งเกดิการละลายส่งเสียงดังเหมือนเสียงฟ้ารอ้ง อสิระใหท้่านไดส้ัมผัสและเก็บภาพความ
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ประทับใจตามอัธยาศัย (การเดนิทางไป-กลับ เพื่อไปยังธารน ้าแข็ง ใชเ้วลาในการท าทัวร์ประมาณ 5-6 

ชัว่โมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนกิ 

 

 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางกลับพรอ้มชมทัศนียภาพทุ่งน ้าแข็งแห่งกรนีแลนด์ ดนิแดนทีไ่ดช้ ือ่ว่าอยูใ่กลข้ัว้โลกเหนือ

มากทีส่ดุ ทัศนยีภาพทีแ่ตกตา่งจากผนืแผน่ดนิโดยทั่วไป เรยีกไดว้า่เป็นประสบการณ์ทีน่่ามาเยอืนยิง่ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม  

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

 

วนัทีห่ก อลิลลูแิซท – ไอซฟ์ยอรด์ UNESCO World Heritage - หมูบ่า้นชาวอนินอูทิ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 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 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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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 ่3) 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด อลิลลูแิซท – โคเปนเฮเกน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอลิลลูแิซท เพือ่เชค็อนิ 

11.00 น. ออกเดนิทางสูก่รงุโคเปนเฮเกน โดยเทีย่วบนิ GL502/GL573 

10.50 น. แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิแคงเกอรล์สุเซค อสิระอาหารกลางวันในสนามบนิตามอธัยาศัย 

11.40 น. ออกเดนิทางสูก่รงุโคเปนเฮเกน 

20.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Scandic Falkoner Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีแ่ปด โคเปนเฮเกน – เฮลซงิกอร ์– ปราสาทเฟรเดอรคิสบ์อรก์ – ปราสาทโครนบอรก์ – ชอ้ปป้ิงสตรอย

เกต   

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นสูค่ลนิกิเพือ่ท าการตรวจ RT-PCR Test (คา่ใชจ้า่ยไมร่วมในคา่ทัวรป์ระมาณ 175 Euro)  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฮลซงิกอร ์(Helsingor) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิทะเล

ระหวา่งชอ่งแคบของเดนมารก์-สวเีดน  
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น าท่านเขา้ชมปราสาทเฟรเดอรคิสบ์อร์ก (Frederiksborg Castle) ปราสาทที่งดงามในรูปแบบของ

สถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองส ์สรา้งขึน้โดย พระเจา้เฟรดเดอรกิที่ 2 นอกจากนี้ยังเป็นที่ประทับของ

กษัตรยิค์รสิเตยีน ในราวศตวรรษที ่17 ในอดตีพระราชวังแห่งนี้ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิสี าคัญทางศาสนาและ

พธิสี าคัญอืน่ๆ ของพระมหากษัตรยิอ์ยา่งเชน่ พธิปีราบดาภเิษก และยังเป็นสถานทีเ่ก็บของสะสม ตลอดจน

ผลงานศลิปะของเชือ้พระวงศ ์ภายในตกแตง่ดว้ยความวจิติรออ่นชอ้ยอรา่มตาดว้ยสทีองตามแบบฉบบัเรอเน

ซองส ์และมหีอ้งจัดแสดงกว่า 70 หอ้งทีเ่ปิดใหเ้ขา้ชม บนเพดานเกอืบทัง้พระราชวังเป็นงานจติรกรรมของ

จติรกรทีม่ชี ือ่เสยีง อันแสดงถงึเรือ่งราวของพระเยซคูรสิต ์บริเวณโดยรอบพระราชวังมกีารตกแต่งสวนอัน

เขยีวชอุม่ในแบบบาโรก  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมปราสาทโครนบอรก์ (Kornborg Castle)  ปราสาทแห่งนี้สรา้งมาเกอืบ 500 ปี เป็นทีรู่จ้ักกันดี

ในหมูช่าวยุโรปจากบทละครแฮมเล็ต วรรณกรรมชิน้เอกของวลิเลยีม เชคสเปียร ์ปราสาทโครนบอร์กเป็น

ผลงานชิน้ส าคัญของปราสาทในสถาปัตยกรรมเรอเนซองส ์ทางตอนเหนือของยโุรป ซึง่ท าใหไ้ดรั้บการขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 2000  

ไดเ้วลาน าทา่นสูถ่นนสตรอยเกต (Strøget) แหลง่ชอ้ปป้ิงทีใ่หญท่ีส่ดุของโคเปนเฮเกนและอยูใ่จกลางเมอืง 

เป็นถนนคนเดนิยาวทีส่ดุในโลกทีม่คีวามคับคั่งของรา้นคา้ ตัง้แต่สนิคา้ราคาถูกและสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่ี

ราคาแพงทีสุ่ดในโลก ถนนคนเดนินี้มคีวามยาวถงึ 1.1 กโิลเมตรทีย่ืน่จากศาลาว่าการเมอืงไปยังถนน 

Kongens Nytorv Strøget จงึถูกตัง้เป็นชือ่เล่นของถนนคนเดนิดังกล่าวตัง้แต่ยคุศตวรรษที ่18 เป็นตน้มา

และครอบคลุม ถนน 4 สายดว้ยกันคอื Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet และ Østergade 

อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศัย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Scandic Falkoner Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่กา้ โคเปนเฮเกน – กรงุเทพมหานคร 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นชมกรงุโคเปนเฮเกน เมอืงหลวงของเดนมารก์ อกีเมอืงสวยแหง่ประเทศในกลุม่นอรด์กิ โคเปนเฮเกน

เป็นทัง้เมอืงหลวงและเมอืงชายฝ่ังทะเลทีต่ัง้อยูช่ายฝ่ังตะวันออกของเกาะซแีลนด ์เรยีกไดว้่าเป็นอกีเมอืงที่

มคีวามโรแมนตกิและมกีลิน่อายของเทพนยิายรักและนทิานปรัมปรามากมาย น าท่านชม เงอืกนอ้ย หรอื ลติ

เติล้เมอรเ์มด (Little mermaid)    รปูปัน้ทองแดงของเจา้หญงิเงอืกนอ้ยบนโขดหนิ ตัวละครทีม่าจากนทิาน

อันโด่งดังของนักประพันธ์ชาวเดนิช ฮันส ์ครสิเตียน  แอนเดอร์สัน รูปปั้นเงือกนอ้ยนี้เปรียบเสมอืนเป็น

สัญลักษณ์ของกรุงโคเปนเฮเกน ซึง่เป็นผลงานของ Edv. Eiriksen สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานถงึ

จนิตนาการของแอนเดอรส์ัน และเป็นนทิานอกีเรือ่งทีห่ลายๆท่านคงเคยไดฟั้ง แมก้ระทั่งดสินียย์ังเคยน า

เรือ่งนี้มาท าเป็นภาพยนตรก์ารต์ูน จากนัน้น าท่านชม น ้าพุแห่งราชนิีเกฟิออน (The Gefion Fountain) ซึง่

สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1908 ชือ่ Gefion นี้คอืชือ่ของเทพเจา้ในต านานของชาวสแกนดเินเวยีน ไดเ้วลาน า

ท่านแวะชมภายนอก พระราชวังอมาเรยีนบอรก์ (Amalienborg) เป็นพระราชวังทีพ่ระราชนิีมารเ์กรเธอที ่2 

แห่งราชวงศ์เดนมาร์กประทับอยู่ และเป็นที่ประทับของราชวงศ์เดนมาร์กมาตั ้งแต่ค.ศ. 1794 เป็น

สถาปัตยกรรมแบบร็อคโคโค บรเิวณกลางลานมพีระรูปทรงมา้ของพระเจา้เฟรดเดอรกิที่ 4 นอกจากนี้เริม่

ตัง้แต่เวลา 11.30 น. ทหารหลวงจะเดนิสวนสนามจากพระราชวังโรเซนบอรก์ (Rosenborg) และเคลือ่น

ขบวนมาเปลีย่นเวรเฝ้ายามทีห่นา้พระราชวังอมาเรยีนบอรก์ในทกุวัน  
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11.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิโคเปนเฮเกน เพือ่เชค็อนิ 

  น าทา่นเชค็อนิการบนิไทย อสิระอาหารกลางวันภายในสนามบนิตามอธัยาศัย 

14.25 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิโคเปนเฮเกน สูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิ TG951  

  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่บิ  กรงุเทพมหานคร 

 

06.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

ราคาทวัร ์199,900 บาท : 15-24 ม.ิย. 65 / 17-26 ส.ค. 65 / 20-29 ก.ย. 65 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท)  ม.ิย. - ก.ย. 2565 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 199,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 20,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 189,900 

เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี (ไมเ่สรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 59,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์(TG) เริม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

85,000 – 120,000 

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

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิ 

ทีส่ายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่8 กมุภาพันธ ์2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

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

2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. (เนือ่งจากมเีทีย่วบนิภายใน GL รวม 4 เทีย่วบนิ) 

 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

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

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ,  

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

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 

 คา่ภาษีในทกุประเทศ  (ประเทศตามระบใุนโปรแกรมทวัร)์ 

 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

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

หมายเหต ุสถานทตูเดนมารก์จะออกวซีา่เชงเกน้, กรนีแลนด ์หากทา่นมวีซีา่เชงเกน้แลว้ ทา่นตอ้งท าวซีา่กรนีแลนด ์จะไมไ่ดม้ี

การหักคา่วซีา่คนื 
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 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และ ทปิตา่งๆ 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ตรวจ PCR Test ในกรณีทีส่ายการบนิมขีอ้ก าหนดใหม้ผีลตรวจแสดง ณ จุดเชค็อนิ 

 คา่ทีพั่ก พรอ้มตรวจ RT-PCR Test เมือ่กลบัถงึเมอืงไทย (Test & Go) 

 คา่เจา้หนา้ทีย่กกระเป๋า ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตัวทา่นเอง เพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 101,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อน หรอื

ตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วันลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางหักคา่ธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่มัดจ าตั๋ว

เครือ่งบนิ, วซีา่และคา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี, คา่โรงแรม, คา่ตั๋วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้กล่กูคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ 

ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ัดจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์50% + คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนักอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุ

กรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม*** 

 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกับคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง 

และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความลา่ชา้หรือยกเลกิ

เทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

หมายเหตุ : 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 10 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้

อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง เนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูก

ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิ

เทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 
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 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัร์

นัน้ๆ ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ 

บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

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

(TRIPLE ROOM ) ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกัน ซึง่

อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่ง

ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

  

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

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

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่

จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 

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

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย เพราะหากเกดิ

การสญูหาย สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไม่เกนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ 

(Business) ดงันัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการเดนิทางที่

บรษัิททวัรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้ทา่นตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 
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โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

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

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

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

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

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

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

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

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


