
 

12 วนั กรีนแลนด์-ไอซ์แลนด์-หมู่เกาะแฟโร 
(เยือนประเทศที่มี ....ผืนแผ่นดินใกล้ขั้วโลกเหนือมากท่ีสุด) 

 

10-21 สิงหาคม / 10-21 กนัยายน 2566 

 299,900 บาท  
(ราคานีร้วมค่าวซ่ีาเชงเก้น, กรีนแลนด์, แฟโร และ รวมทิปแล้ว) 

โคเปนเฮเก้น – แคงเกอร์ลุสเซค – รัสเซลกลาเซียร์ – Ice Sheet point 660 – อลิลูลแิซท  
 อคิว ิเซอร์เมีย – นุ๊ค – นาร์ซาบ เซอร์เมีย – เรคยาวคิ – น ้าแร่บลูลากูน – หมู่เกาะแฟโร   
ล่องเรือชมผารังนก – บูเออร์ วลิเลจ – มูลาฟอสเซอร์ – ทอร์สเฮาน์ – เคร์ิกจูบูเออร์   



 

12 วนั กรีนแลนด์-ไอซ์แลนด์-หมู่เกาะแฟโร 
 

วันแรก  กรุงเทพ – โคเปนเฮเก้น 
 

22.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เชคอินแถว D ประตูทางเขา้ท่ี 3-4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการ
บินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

วันท่ีสอง โคเปนเฮเก้น – แคงเกอร์ลุสเซค (พกัค้าง 2 คืน) – ธารน ้าแข็งรัสเซล 
 

01.20 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) สู่สนามบินโคเปนเฮเกน้ (CPH) ประเทศเดนมาร์คโดยการบินไทย 
เท่ียวบินท่ี TG950 สายการบินบริการอาหารค ่าและอาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.30 ชม.) 

07.40 น. เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์ค 
น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

09.00 น. น าท่านเชคอิน ณ เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินแอร์ กรีนแลนด ์
12.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินโคเปนเฮเกน้ สู่ สนามบินแคงเกอร์ลุสเซค ประเทศกรีนแลนด ์
13.05 น. เดินทางถึงสนามบินแคงเกอร์ลุสเซค 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

 
 



 

บ่าย น าท่านขึ้นรถ 4WD มุ่งหน้าสู่ธารน ้ าแข็งรัสเซล (Russell Glacier) ธารน ้ าแข็งท่ีมีผาน ้ าแข็งขนาดใหญ่สูงกว่า 60 
เมตรเด่นตระหง่าน เรียกไดว้่าเป็นแหล่งประติมากรรมธรรมชาติช้ินเอกแห่งกรีนแลนด ์เน่ืองจากลกัษณะของกอ้น
น ้ าแข็ง มีรูปลกัษณ์ท่ีแตกต่างออกไป ตามการกดัเซาะของลมและฝน สามารถจินตนาการไดห้ลายรูปแบบ ทั้งน้ี
ระหว่างการเดินทางท่านจะไดช้มภูมิประเทศแบบ ทุ่งหญา้ทุนดร้า (Tundra) อนัเป็นแหล่งอาหารอนัอุดมสมบูรณ์
ของเหล่าววัป่า อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของทัศนียภาพ ฝูงววัป่าและทุ่งหญ้าสลบัภูเขาและธาร
น ้าแขง็ นบัเป็นภูมิประเทศท่ีน่าแปลกตาอีกแห่งในกรีนแลนด์  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Kangerlussuaq*** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 
 

วันท่ีสาม  Ice Sheet Point 660 – เท่ียวชมเมือง  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านสัมผสัประสบการณ์นั่งรถ 4WD มุ่งหน้าสู่แผ่นน ้ าแข็งแห่งกรีนแลนด์ Ice Sheet Point 660 ระหว่างทาง

ท่านจะไดช้มทศันียภาพของภูเขาน ้ าแข็ง ทุ่งหญา้ทุนดร้า และ ทะเลทรายในหุบเขา แห่งกรีนแลนด์ ประเทศท่ีได้
ช่ือว่ามีพื้นท่ีแผ่นน ้ าแข็งใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก รองจากทวีปแอนตาร์กติกา อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความ
สวยงามของ Ice Sheet Point 660 ผืนน ้ าแข็งท่ีปกคลุมพื้นโลกทางแถบขั้วโลกเหนือและใต ้สัมผสักบัแผ่นน ้ าแข็ง
ท่ีปกคลุมทั้งประเทศคิดเป็น 10% ของโลก (ระยะเวลาในการท าทวัร์ประมาณ 4-5 ชัว่โมง) 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิคนิค Picnic  
 



 

บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองแคงเกอร์ลุสเซค น าท่านเท่ียวชมเมืองแคงเกอร์ลุสเซค เมืองศูนยก์ลางการบินทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ โอบลอ้มดว้ยแผ่นน ้ าแข็งกรีนแลนด์ (Greenland Ice Sheet) ท่ียิ่งใหญ่ พร้อมเก็บภาพความ
น่ารักของอีกเมืองสวยแห่งประเทศกรีนแลนด์ อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของบา้นหลากสีแห่งเมือง
แคงเกอร์ลุสเซค พร้อมเก็บภาพทศันียภาพ ฝูงววัป่าและทุ่งหญา้สลบัภูเขาและธารน ้ าแข็ง นับเป็นภูมิประเทศ
แปลกตาอีกแห่งของโลก 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Kangerlussuaq*** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 
 
 

วันท่ีส่ี  แคงเกอร์ลุสเซค – อลิลูลแิซท (พกั 3 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินแคงเกอร์ลุสเซค เพื่อเชคอิน 
08.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิลลูลิแซท โดยเท่ียวบิน GL504 
09.40 น. เดินทางถึงสนามบินอิลลูลิแซท 
 น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั เพื่อรับประทานอาหารกลางวนั 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัในโรงแรม 
 

บ่าย น าท่านเดินเท่ียวชมความสวยงามของ ธารน ้ าแข็ง (Icefjord) ท่ีสวยงามอลงัการจน ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่ง
มรดกโลก บริเวณน้ีคือ เซอร์เมอร์มิอุท (Sermermiut) แหล่งโบราณคดีอายุกว่า 4,000 ปี ซ่ึงนกัโบราณคดีเช่ือว่าเป็น
ถ่ินฐานของมนุษยย์ุคหินท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงบนเกาะกรีนแลนด์ และการเขา้ชมความสวยงามของไอซ์ ฟยอร์ด
ตอ้งเดินเขา้ไปบนทางไม ้ท่ีปูเป็นทางใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไปชมความสวยงามของทุ่งน ้าแข็ง ท่านสามารถเดินขึ้น
ไปบนเชิงเขา ซ่ึงมีจุดชมวิวท่ีสวยงามมาก สามารถมองเห็นทุ่งน ้ าแข็งมรดกโลกของกรีนแลนด์ได้จากมุมสูง 
และอิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ด เป็นธารน ้ าแข็งท่ีเกิดจากการแตกตัวมาจากกลาเซียร์เซอแมค คูจอลเลค (Sermeq 
Kujalleq Glacier) โดยรูปร่างของไอซ์เบิร์ก หรือกอ้นน ้ าแขง็ แต่ละกอ้นเรียกไดว้า่เป็นประติมากรรมทางธรรมชาติ
ท่ีรังสรรคข์ึ้นอยา่งสวยงาม อิสระใหท้่านไดเ้ก็บรูปความสวยงามตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านกลบัโรงแรม 



 

 

   ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Hvide Falk*** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 
 
วันท่ีห้า  อลิลูลแิซท – ธารน ้าแข็งอคิวิเซอร์เมีย  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านสัมผสัประสบการณ์ล่องเรือสู่ธารน ้ าแข็งอิควิ เซอร์เมีย กลาเซียร์ (Eqip Sermia Glacier) สัมผสัธารน ้ าแข็ง
อย่างใกลชิ้ด และชมความยิ่งใหญ่ของธารน ้ าแข็งอิควิ เซอร์เมีย ซ่ึงเป็นธารน ้ าแข็งอีกแห่งบนผืนแผ่นดินใกลข้ั้ว
โลกเหนือ ซ่ึงหากช่วงท่ีอุณหภูมิสูงขึ้นจะท าให้ธารน ้ าแข็งเกิดการละลายส่งเสียงดงัเหมือนเสียงฟ้าร้อง อิสระให้
ท่านไดส้ัมผสัและเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั (การเดินทางไป -กลบั เพื่อไปยงัธารน ้ าแข็งอิควิเซอร์เมีย 
ใชเ้วลาในการท าทวัร์ประมาณ 5-6 ชัว่โมง) 



 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิคนิค 
 

บ่าย อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพและเดินเล่นชมทศันียภาพของทุ่ งหญา้ทุนดร้า และ ธารน ้ าแข็งขนาดใหญ่อีกแห่งของ
ประเทศกรีนแลนด์ ท่ีได้ช่ือว่ามีกลาเซียร์ และ ฟยอร์ด ติดอนัดบัสวยงามตน้ๆของโลก สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางกลบัโรงแรมท่ีพกั เพื่อใหท้่านไดเ้ตรียมตวัส าหรับกิจกรรมล่าแสงเหนือในค ่าคืนน้ี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Hvide Falk*** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 
  

วันท่ีหก  อลิลูลแิซท – ชมเมือง – ล่องเรือชมไอซ์ฟยอร์ด 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านสัมผสัประสบการณ์ ล่องเรือชมธารน ้าแข็ง (Iceberg Boat Tour) ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง ต่ืนตากบัความ

อลงัการของกอ้นน ้ าแข็งยกัษ์ (Iceberg) ซ่ึงเรียงรายอยู่ ตลอดเส้นทาง หากเป็นวนัท่ีแสงแดดส่องประกายจะเห็น
เฉดสีฟ้าน ้ าเงินของกอ้นน ้ าแข็งไล่ระดบักนัอย่างชดัเจน ถือเป็นประสบการณ์สุดพิเศษคร้ังหน่ึงในชีวิตท่ียากลืม
เลือน นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งดูปลาวาฬหลงัค่อม (Humpback whales) อีกแห่งท่ีส าคญัของกรีนแลนด์  

 



 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองอิลลูลิแซท เพือ่เขา้ถึงประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของกรีนแลนด ์เช่น เขตชุมชนเก่าแก่ ซ่ึง
ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1741, ท่าเรือประมง, โบสถแ์ละบา้นเรือน พร้อมเก็บภาพบา้นหลากสีสัน และสถานท่ีส าคญั
ทางประวติัศาสตร์ และอ่ืนๆ น าท่านเดินเล่น ชมเมืองและ วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวกรีนแลนดท่ี์อาศยัอยูบ่น
เกาะใหญ่อนัดบัสองของโลกแห่งน้ี 
 

 
 

16.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเชคอิน 
18.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิลลูลิแซท สู่สนามบิน นุ๊ค โดยเท่ียวบิน GL 517 
20.40 น. เดินทางถึงสนามบินนุ๊ค 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Hans Egede Nuuk**** หรือเทียบเท่า 



 

 

วันท่ีเจ็ด  นุ๊ค 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าคณะล่องเรือ Targa (12 ท่ีนัง่) สู่ Kangersuneq/ Icefiord ภูมิทศัน์อนังดงามของผืนแผ่นน ้ าแข็งกรีนแลนด์ท่ีเป็น
ทั้งภูเขาสูง และการเคล่ือนตวัของธารน ้ าแข็งท่ียิ่งใหญ่ก่อให้เกิดฟยอร์ดตามแนวชายฝ่ังทะเล ภูเขาน ้ าแข็งก้อน
มหึมาลอยออกมาสู่ทะเลเปิด เรือค่อยๆ เลียบฟยอร์ดผ่านเขา้สู่ช่องแคบโคนอค (Qoornoq) ให้ท่านไดต่ื้นตาต่ืนใจ
กบัวิวทิวทศัน์อนังดงามตระการตาของธารน ้ าแข็งนาร์ซาป (Narsap Sermia gletcher) เรือใชเ้วลาประมาณ 2 ช.ม. 
เขา้สู่บริเวณท่ีตั้งของ Glacier/Qoornoq Fjord (ฟยอร์ด) ประดุจหน่ึงท่านเป็นนกัส ารวจท่ีไดม้าสัมผสัความยิ่งใหญ่
ของทอ้งทะเลอาร์กติก ดินแดนขั้วโลกเหนือ ท่านอาจะไดพ้บเห็นฝูงวาฬ ซ่ึงมีแหล่งอาศยัอยู่รอบๆ กรีนแลนด ์
อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของทศันียภาพธารน ้ าแข็ง, ฟยอร์ด และประติมากรรมกอ้นน ้ าแข็งแห่ง
กรีนแลนดแ์บบเตม็อ่ิม 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิคนิค 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองนุ๊ค (Nuuk) ชมอาคารบา้นเรือน บา้นไมห้ลงัเล็ก ๆ สีสันฉูดฉาด ทั้งแดง เขียว เหลือง ม่วง 
ชมพู เป็นเสน่ห์ของกรีนแลนด์ อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของบา้นหลากสีแห่งเมืองนุ๊ค จากนั้นน า
ท่านชมย่านท่าเรือ (Old Colonial Harbor) ซ่ึงรอบๆ มีบา้นเรือนแบบดั้งเดิมตั้ง รวมทั้งโบสถ ์รูปป้ัน Mother of the 
Sea ท่ีย  ้าเตือนถึงความสัมพันธ์ของมนุษยก์ับธรรมชาติ จากนั้นน าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกรีนแลนด ์
(National Museum) ท่ีบอกเล่าเร่ืองราวไดดี้ท่ีสุด มีหลกัฐานของคนกลุ่มแรก (Indigenous people) อาศยัอยู่ท่ีน่ีเม่ือ 
4,500 ปีมาแลว้ ก่อนท่ีพวกไวก้ิงและสแกนดิเนเวียนจะเร่ิมเขา้มาเพื่อล่าอาณานิคม การเปล่ียนแปลงรูปแบบของ
สังคม วิถีชีวิต การนบัถือศาสนาของคนพื้นเมืองเดิมท่ีจดัแสดงไวใ้นพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี 
  



 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
 
22.00 น.  น าท่านเชคอินท่ีสนามบิน 
  

วันท่ีแปด  นุ๊ค – เรคยาวิค (พกัค้าง 2 คืน) 
 

00.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด ์โดยเท่ียวบิน FI118  
05.30 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก ประเทศไอซ์แลนด ์

หมายเหตุ เท่ียวบินเดินทางจากกรีนแลนด์ (Nuuk) สู่ไอซ์แลนด์ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ดังนั้ น หากมีการ
เปล่ียนแปลงเท่ียวบินจะแจง้ใหท้่านทราบต่อไป 

 น าท่านเดินทางสู่โรงแรม เพื่อพกัผอ่นในช่วงเชา้ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั  Park Inn by Radisson Kevlavik hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย 
 



 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองกรินดาวิก สู่ บลูลากูน (Blue Lagoon) หรือ ทะเลสาบสีฟ้า สถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ
ระดบัโลกและโด่งดงัท่ีสุดของประเทศไอซ์แลนด์ นกัท่องเท่ียวกวา่ 95% ต่างไม่พลาดกบัการมาเยอืนสถานท่ีแห่ง
น้ี อิสระใหท้่านแช่น ้าแร่ธรรมชาติผ่อนคลายไปกบั Stream & Sauna เพื่อการพกัผอ่นตามอธัยาศยั (มีบริการ
ผา้ขนหนูใหท้่าน กรุณาเตรียมชุดวา่ยน ้าและหมวกคลุมผมไปดว้ยส าหรับการแช่น ้าแร่ในบลูลากูน ***  

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั  Park Inn by Radisson Kevlavik hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 
 
วันท่ีเก้า  เรคยาวิค – หมู่เกาะแฟโร (พักค้าง 2 คืน)  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเคฟลาวิค เพื่อเชคอิน 
09.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินแฟโร โดยเท่ียวบิน RC402 
11.25 น. เดินทางถึงสนามบินแฟโร (Faero Island Airport) ประเทศเดนมาร์ก 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัในโรงแรม 
 



 

 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมหมู่เกาะแฟโร (Faroe Island) เป็นประเทศในกลุ่มเกาะจ านวน 18 เกาะ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ
มหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างสกอตแลนด์ นอร์เวย ์และไอซ์แลนด์ หมู่เกาะแฟโรเป็นเขตการปกครองตนเอง
ของเดนมาร์ก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 โดยมีสถานภาพเหมือนกับกรีนแลนด์ มีอ านาจในการปกครองตนเองทุกดา้น 
ยกเวน้ดา้นการต่างประเทศและการทหาร หมู่เกาะแฟโร มีความหมายว่า “เกาะแห่งแกะ” มีภาษาของตวัเองคือ 
“ภาษาแฟโร” แต่ภาษาราชการจะใช้เดนมาร์กควบดว้ย มีสกุลเงินเป็นของตวัเองคือ “โครนาแฟโร” และมีเมือง
หลวงคือเมือง “ทอร์สเฮาน์” มีระบอบกษตัริย ์และมีนายกรัฐมนตรีบริหารกิจการบา้นเมือง  น าท่านถ่ายรูปกับ
น ้ าตกมูลาฟอสเซอร์ (Mulafossur waterfall) ซ่ึงเป็นน ้ าตกท่ีเปรียบเสมือนซิกเนเจอร์ของหมู่เกาะแฟโร เพราะเป็น
น ้ าตกท่ีปรากฏในภาพโปสการ์ดมากมาย ให้ท่านไดช่ื้นชมธรรมชาติและความสวยงามของน ้ าตกซ่ึงมีฉากหลงั
เป็นภูเขาสวยแห่งเกาะแฟโร อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นบูเออร์ (Bour 
Village) ซ่ึงเป็นหมู่บ้านท่ีตั้ งอยู่บนเนินเขาหินเลียบฝ่ังทะเล นับเป็นหมู่บ้านท่ีสวยงามและมีทัศนียภาพของ
ธรรมชาติท่ีปรากฏให้เห็นในโปสการ์ดและหนังสือท่องเท่ียวมากมาย เป็นหมู่บ้าน่ีตั้ งอยู่ในซอร์แวงฟยอร์ด 
(Sorvagsfjord) เรียกไดว้า่เป็นฟยอร์ดท่ีมีความสวยงามทางธรรมชาติมากท่ีสุดอีกแห่งของเกาะแฟโร  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Faroya**** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 
 
 
 
 

วันท่ีสิบ  ล่องเรือชมผารังนกแห่งเกาะแฟโร – เคิร์กจูบูเออร์ – ทอร์สเฮาน์  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2491
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C


 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินสัมผสัประสบการณ์การล่องเรือสู่ผารังนก (Towering Cliffs) ซ่ึงเป็นผาสูงตระหง่านอนัเป็นท่ีอยู่ของ
นกแถบโซนอาร์คติก ไม่ว่าจะเป็นนกพพัฟิน (puffins) ท่ีอาศยัอยู่ตามชะง่อนผา และ นกอาร์คติดเทิร์น และอีก
นานาชนิด อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของผาหิน และ นกนานาพนัธุ์ หากโชคดีท่านอาจไดพ้บเห็น 
ปลาโลมา หรือ ปลาวาฬท่ีอาจมาเล่นน ้ าในบริเวณน้ี ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นไควว์ิค (Kvivik Village) ซ่ึง
เป็นหน่ึงในหมู่บา้นท่ีเก่าแก่ท่ีสุดบนหมู่เกาะแฟโร และยงัคงมีหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีแสดงให้เห็นว่าชาวไวก้ิง
ไดมี้การเดินทางและตั้งรกรากถ่ินฐานท่ีหมู่บา้นแห่งน้ีเม่ือประมาณศตวรรษท่ี 18 เห็นไดจ้ากบา้นเรือนของชาว
ไวก้ิงโบราณท่ียงัคงหลงเหลืออยู่ น าท่านเท่ียวชมเมืองเล็กๆท่ีแสนน่ารักแห่งหมู่เกาะแฟโร พร้อมสูดอากาศ
บริสุทธ์ิและช่ืนชมธรรมชาติแห่งหมู่เกาะแอตแลนติกเหนือ  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเคิร์กจูบู เออร์ (Kirkjubour) หมู่บ้านเล็กๆทางตอนใต้ของเกาะแฟโร เป็นหมู่บ้านท่ีมี
ความส าคญัทางประวติัศาสตร์ เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของโบสถหิ์นโบราณแมกนาส (Magnus Cathedral) จากศตวรรษ
ท่ี 13 ยอ้นไปตั้งแต่สมบัยุคไวก้ิง และมีบา้นไมท่ี้อายุเก่าแก่ท่ีสุดซ่ึงสร้างตั้งแต่ศตวรรษท่ี 11 น าท่านเขา้ชมความ
งดงามของโบสถ์หินโบราณท่ียงัคงอนุรักษ์ไวจ้นถึงปัจจุบนั พร้อมทั้งด่ืมด ่ากับทศันียภาพของบา้นไมโ้บราณท่ี
นิยมปลูกหญา้บนหลงัคา เลียบฝ่ังมหาสมุทร นบัเป็นอีกหน่ึงทศันียภาพท่ีสวยงามแห่งเกาะแฟโร อิสระใหท้่านเก็บ
ภาพความสวยงามของธรรมชาติตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินสู่เมืองทอร์สเฮาน์ (Torshavn) ซ่ึงเป็นเมืองหลวง
และเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของหมู่เกาะแฟโร ดินแดนของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ทางตอนใตแ้ละเป็นส่วนหน่ึงของ
ชายฝ่ังทิศตะวนัตกของเมืองสเตรอเมอ น าท่านเท่ียวชมเมืองและเดินเล่นพร้อมเก็บภาพบรรยากาศของเมืองหลวงท่ี
ตั้งอยู่ในฟยอร์ดอนัสวยงาม จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบับา้นหลงัคาหญา้ (Tiganes) ซ่ึงมีการปลูกหญา้บนหลงัคาบา้น
นบัเป็นอีกหน่ึงเอกลกัษณ์ของเมืองทอร์สเฮาน์ อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมืองหลวง  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Faroya**** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B9%82%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD


 

 

 
วันท่ีสิบเอด็  ทอร์สเฮาน์ – โคเปนเฮเก้น – กรุงเทพมหานคร 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบ Breakfast Box 
06.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเชคอิน 
08.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินแฟโร สู่สนามบินโคเปนเฮเกน้ โดยเท่ียวบิน RC/SK (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.15 ชัว่โมง) 
11.25 น. เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์ก 
  น าท่านเชคอินการบินไทย อิสระอาหารกลางวนัภายในสนามบินตามอธัยาศยั 
14.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินโคเปนเฮเกน้ สู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบิน TG951  
  (ใชเ้วลาบินประมาณ 11 ชัว่โมง) 
 

วันท่ีสิบสอง  กรุงเทพมหานคร 
 

06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

12 วนั กรีนแลนด์-ไอซ์แลนด์-หมู่เกาะแฟโร 
(ฤดูกาลชมแสงเหนือ แห่งกรีนแลนด์) 

อตัราค่าบริการ  (บาท) ปี 2566 สิงหาคม - กนัยายน 2566 
ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 299,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 35,000 
เด็กอาย ุ2-11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 295,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ (TG) เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยืนยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

100,000 – 140,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-CPH-BKK (TG) หกัค่าใชจ่้าย (ตัว๋ผูใ้หญ่) 32,000 
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 19 มกราคม 2566) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
▪ ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 ก.ก. (เน่ืองจากมีเท่ียวบินภายใน GL/RC รวม 6 เท่ียวบิน) 
▪ กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 
โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TG / GL/RC/FI  (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ,  
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 



 

▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าวีซ่าเชงเกน้เดนมาร์ก 

หมายเหตุ สถานทูตเดนมาร์กจะออกวีซ่าเชงเกน้, กรีนแลนด ์และ แฟโร ในฉบบัเดียวกนั ดงันั้นคิดค่าวีซ่า 3,500 บาท หาก
ท่านมีวีซ่าเชงเกน้แลว้ ท่านตอ้งท าวีซ่ากรีนแลนดแ์ละแฟโร จะไม่ไดมี้การหกัค่าวีซ่าคืน 

▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ 
 
 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 

▪ ค่าพนกังานยกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์-แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 110,000 บาท/ท่าน ช าระหลงัจากส ารองท่ีนัง่ภายใน 3 วนัหลงัการจอง 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วีซ่าล่วงหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วนั หกัค่ามดัจ า 45,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ า 45,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75-100% ของค่าทวัร์     (สงกรานต-์ปีใหม่ 0-19วนั) 
***ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่า
ในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 12 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 



 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 

 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกตา่งกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 



 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น
ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนักกระเป๋า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 



 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาสถานฑูตเดนมาร์ก  
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 15-20 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อ
ขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสี

เทา ใชไ้ม่ได)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 



 

 

11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank Statement และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving 

account) ออกโดยธนาคาร และ ประทบัตราธนาคารทุกหนา้ ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่
เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบช่ืุอเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุช่ือ

ผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 
 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 


