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10 วนั กรีนแลนด์ แลนด์ ออฟ ไอซ์ 

(ฤดกูาลชมแสงเหนือ แห่งกรีนแลนด์… Winter is Calling!!!) 
 

 

25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2563 

 เริมต้น…. 188,800 บาท  

 (รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น และรวมค่าทิปทุกอย่างแล้ว….บิน สู่กรีนแลนด์)  

 

โคเปนเฮเกน – แคงเกอร์ลุสเซค – รัสเซลกลาเซียร์ – Ice Sheet point 660 – อลิลลูสิแซท  

สุนัขลากเลือน – ขับสโนว์โมบิล – ล่าแสงเหนือ – หมู่บ้านชมพนืเมือง อินูอติ  – โคเปนเฮเกน 
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10 วนั กรีนแลนด์ แลนด์ ออฟ ไอซ์ 

(ฤดูกาลชมแสงเหนือ แห่งกรีนแลนด์… Winter is Calling!!!) 

25 ก.ย. 2563  กรุงเทพ – โคเปนเฮเกน 
 

22.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีและมคัคุเทศกไ์ดท้ี เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D ประตูทางเขา้ที 3-4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการ

บินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

26 ก.ย. 2563  โคเปนเฮเกน – แคงเกอร์ลุสเซค (พกัค้าง 2 คืน) – ธารนําแข็งรัสเซล 
 

01.20 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) สู่สนามบินโคเปนเฮเกน (CPH) ประเทศเดนมาร์กโดยการบินไทย 

เทียวบินที TG950 สายการบินบริการอาหารคาํและอาหารเชา้ บนเครืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.30 ชม.) 

07.40 น. เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 

นาํท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

08.30 น. นาํท่านเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินแอร์ กรีนแลนด ์

11.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินโคเปนเฮเกน สู่ สนามบินแคงเกอร์ลุสเซค ประเทศกรีนแลนด ์

11.40 น. เดินทางถึงสนามบินแคงเกอร์ลุสเซค 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารในโรงแรม  
 

บ่าย นาํท่านเทียวชมเมืองแคงเกอร์ลุสเซค เมืองศูนยก์ลางการบินทงัภายในและระหว่างประเทศ โอบลอ้มดว้ยแผ่น

นําแข็งกรีนแลนด์ (Greenland Ice Sheet) ทียิงใหญ่ นําท่านขึนรถ 4WD มุ่งหน้าสู่ธารนําแข็งรัสเซล (Russell 

Glacier) ธารนาํแข็งทีมีผานําแข็งขนาดใหญ่สูงกว่า 60 เมตรเด่นตระหง่าน เรียกได้ว่าเป็นแหล่งประติมากรรม

ธรรมชาติชินเอกแห่งกรีนแลนด์ เนืองจากลกัษณะของกอ้นนาํแข็ง มีรูปลกัษณ์ทีแตกต่างออกไปตามการกดัเซาะ

ของลมและฝน สามารถจินตนาการได้หลายรูปแบบ ทังนีระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมภูมิประเทศแบบ        

ทุ่งหญ้าทุนดร้า (Tundra) อนัเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของเหล่าววัป่า อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความ

สวยงามของทศันียภาพทุ่งหญา้สลบัภูเขาและธารนาํแข็ง นับเป็นภูมิประเทศทีน่าแปลกตาอีกแห่งในกรีนแลนด ์

สาํหรับกรีนแลนดไ์ดชื้อวา่เป็นประเทศทีสามารถมองเห็นแสงเหนือไดจ้ากทุกทิศทุกแห่ง แต่จุดทีจะชมแสงเหนือ

ไดดี้ทีสุดและมีโอกาสทีจะเห็นไดม้ากทีสุดตอ้งมาทีแคงเกอร์ลุสเซค (Kangerlussuaq) อนัเป็นตาํแหน่งทีแถบแสง

เหนือทอดตวัพาดผา่นพอดี  
 

คาํ รับประทานอาหารคาํในโรงแรม 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทพีัก Hotel Kangerlussuaq*** หรือเทียบเท่า (คืนที 1) 
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27 ก.ย. 2563  Ice Sheet Point 660 – เทียวชมเมือง  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นําท่านสัมผสัประสบการณ์นังรถ 4WD มุ่งหน้าสู่แผ่นนําแข็งแห่งกรีนแลนด์ Ice Sheet Point 660 ระหว่างทาง

ท่านจะไดช้มทศันียภาพของภูเขานาํแข็ง ทุ่งหญา้ทุนดรา และ ทะเลทรายในหุบเขาแห่งกรีนแลนด์ ประเทศทีได้

ชือว่ามีพืนทีแผ่นนาํแข็งใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก รองจากทวีปแอนตาร์กติกา อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความ

สวยงามของ Ice Sheet Point 660 ผืนนาํแข็งทีปกคลุมพืนโลกทางแถบขวัโลกเหนือ สัมผสักบัแผ่นนาํแข็งทีปก

คลุมทงัประเทศคิดเป็น 10% ของโลก (ระยะเวลาในการทาํทวัร์ประมาณ 4-5 ชวัโมง) 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิกนิก Picnic  
 

บ่าย นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองแคงเกอร์ลุสเซค นาํท่านเทียวชมเมืองพร้อมเก็บภาพความน่ารักของอีกเมืองสวยแห่ง

ประเทศกรีนแลนด์ อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของบา้นหลากสีแห่งเมืองแคงเกอร์ลุสเซค พร้อมเก็บ

ภาพทศันียภาพทุ่งหญา้สลบัภูเขาและธารนาํแขง็ นบัเป็นภูมิประเทศแปลกตาอีกแห่งของโลก 
 

 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํในโรงแรม 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทพีัก Hotel Kangerlussuaq*** หรือเทียบเท่า (คืนที 2) 
 

 
 

28 ก.ย. 2563  แคงเกอร์ลุสเซค – อลิลลูสิแซท (พกั 4 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินแคงเกอร์ลุสเซค เพอืเช็คอิน 

09.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิลลูลิสแซท โดยเทียวบิน GL502 

10.25 น. เดินทางถึงสนามบินอิลลูลิสแซท 

 นาํท่านเดินทางสู่โรงแรมทีพกั เพอืรับประทานอาหารกลางวนั 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัในโรงแรม 
 

บ่าย นาํท่านเทียวชมเมืองอิลลูลิสแซท เพอืเขา้ถึงประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของกรีนแลนด ์เช่น เขตชุมชนเก่าแก่ ซึง

ตงัขึนตงัแต่ปี ค.ศ.1741, ท่าเรือประมง, โบสถแ์ละบา้นเรือน พร้อมเก็บภาพบา้นหลากสีสัน และสถานทีสาํคญัทาง

ประวติัศาสตร์ และอืนๆ นาํท่านเดินเล่น ชมเมืองและ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกรีนแลนด์ทีอาศยัอยู่บนเกาะ

ใหญ่อนัดบัสองของโลกแห่งนี 

 
 

   คาํ รับประทานอาหารคาํในโรงแรม 

 อิสระใหท้่านไดอ้อกมาชมแสงเหนือ ซึงเป็นปรากฏการณ์ทีสามารถมองเห็นในวนัทีทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถ

เห็นแสงเหนือไดจ้ากบริเวณทีพกั 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทพีัก Hotel Hvide Falk*** หรือเทียบเท่า (คืนที 1) 
 

29 ก.ย. 2563  อลิลลูสิแซท – ล่องเรือชมธารนาํแข็ง – ล่าแสงเหนือ (Aurora Hunting) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านสัมผสัประสบการณ์ ล่องเรือชมธารนาํแข็ง (Iceberg Boat Tour) ใชเ้วลาประมาณ 3 ชวัโมง ตืนตากบัความ

อลงัการของกอ้นนาํแขง็ยกัษ์ (Iceberg) ซึงเรียงรายอยูต่ลอดเส้นทาง หากเป็นวนัทีแสงแดดส่องประกายจะเห็นเฉด

สีฟ้านาํเงินของกอ้นนาํแข็งไล่ระดบักนัอย่างชดัเจน ถือเป็นประสบการณ์สุดพิเศษครังหนึงในชีวิตทียากลืมเลือน 

นอกจากนียงัเป็นแหล่งดูปลาวาฬหลงัค่อม (Humpback whales) อีกแห่งทีสาํคญัของกรีนแลนด ์
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมทีพกั เพอืเตรียมตวัสาํหรับการนาํท่านล่าแสงเหนือในคาํคืนนี 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํในโรงแรม 
 

 หลงัอาหารคาํ ให้ท่านไดส้ัมผสัประสบการณ์ นงัรถออกตามล่าหาแสงเหนือ (Aurora Hunting) โดยรถจะนาํท่าน

สู่ทุ่งกว้าง เพือหาพืนทีทีสามารถเห็นแสงเหนือได้อย่างชัดเจน นับเป็นอีกหนึงประสบการณ์ท่องเทียว และ 

กิจกรรมทีไม่น่าพลาด หากมีโอกาสไดม้าเยอืนช่วงฤดูกาลทีเห็นแสงเหนือไดง้่ายทีสุด  

  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทพีัก Hotel Hvide Falk*** หรือเทียบเท่า (คืนที 2) 

 

30 ก.ย. 2563  อลิลลูสิแซท – นังสุนัขลากเลือน – ไอซ์ฟยอร์ด UNESCO World Heritage 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านมุ่งหน้าสู่ ฮสักีซาฟารีฟาร์ม พร้อมสัมผสักบัความน่ารักและแสนรู้ของสุนัขพนัธุ์ไซบีเรียนฮัสกี ซึงเป็น

สุนัขทีแข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปด้วยพลงั เป็นคุณสมบติัทีสืบทอดจากบรรพบุรุษทีมาจากสิงแวดลอ้มทีหนาว

เย็น อ ย่ าง รุน แ ร งข อ ง ไ ซ บี เรีย  แ ล ะ จ าก ก าร เพ าะ พัน ธุ์ ข อ งช าว ชุ ก ชี  (Chukchi) ที อ าศัย อ ยู่ท าง ด้ าน

ตะวนัออกเฉียงเหนือของทวีปเอเชีย สุนขัถูกนาํเขา้มาในอะแลสกา ระหว่างช่วงตืนทองทีเมืองนอมน์ (Nome) และ

แพร่เขา้สู่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาในฐานะสุนัขลากเลือน ให้ท่านไดส้ัมผสัประสบการณ์ การนังรถลากเลือน

โดยสุนขัไซบีเรียนฮสักี พร้อมจิบชา กาแฟ เพอืคลายหนาว   

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย นาํท่านเดินเทียวชมความสวยงามของ ธารนาํแข็ง (Icefjord) ทีสวยงามอลงัการจน ไดรั้บการขึนทะเบียนเป็นแหล่ง

มรดกโลก บริเวณนีคือ เซอร์เมอร์มิอุท (Sermermiut) แหล่งโบราณคดีอายกุว่า 4,000 ปี ซึงนกัโบราณคดีเชือวา่เป็น

ถินฐานของมนุษยย์คุหินทีใหญ่ทีสุดแห่งหนึงบนเกาะกรีนแลนด ์และการเขา้ชมความสวยงามของไอซ์ฟยอร์ดตอ้ง

เดินเขา้ไปบนทางไม ้ทีปูเป็นทางให้นกัท่องเทียวไดเ้ขา้ไปชมความสวยงามของทุ่งนาํแข็ง ท่านสามารถเดินขึนไป

บนเชิงเขา ซึงมีจุดชมวิวทีสวยงามมาก สามารถมองเห็นทุ่งนาํแข็งมรดกโลกของกรีนแลนด์ไดจ้ากมุมสูง และอิลลู

ลิสแซท ไอซ์ฟยอร์ด เป็นธารนาํแข็งทีเกิดจากการแตกตวัมาจากกลาเซียร์เซอแมค คูจอลเลค (Sermeq Kujalleq 

Glacier) โดยรูปร่างของไอซ์เบิร์ก หรือก้อนนําแข็ง แต่ละก้อนเรียกได้ว่าเป็นประติมากรรมทางธรรมชาติที

รังสรรคข์ึนอยา่งสวยงาม อิสระใหท้่านไดเ้ก็บรูปความสวยงามตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลานาํท่านกลบัโรงแรม 
 

 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํในโรงแรม 

อิสระใหท้่านไดอ้อกมาชมแสงเหนือ ซึงเป็นปรากฏการณ์ทีสามารถมองเห็นในวนัทีทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถ

เห็นแสงเหนือไดจ้ากบริเวณทีพกั 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทพีัก Hotel Hvide Falk*** หรือเทียบเท่า (คืนที 3) 

  
 

1 ต.ค. 2563 อลิลลูสิแซท – ขับสโนว์โมบิล– หมู่บ้านชนพืนเมืองอนูิอิต 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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 นําท่านเดินทางสู่ทุ่งนําแข็งขนาดใหญ่และสนุกเพลินเพลินกับการขบัสโนวโ์มบิล (Snow Mobile : 2 ท่านต่อ 1 

คนั) ในดินแดนแห่งความสุขกลางหิมะ ตะลุยไปในทุ่งนาํแข็งกวา้งอย่างเต็มอิมตลอด 2 ชวัโมง อิสระให้ท่านได้

ขบัสโนวโ์มบิลไปในดินแดนแห่งนาํแขง็ พร้อมบริการ ชา, กาแฟ เพอืคลายหนาว 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย นาํท่านสัมผสัประสบการณ์เยอืนหมู่บา้นของชาวพนืเมืองอินูอิต (Init Legends)  ท่านจะไดเ้ห็นวิถีดาํเนินชีวิตของ

ชาวพนืเมืองทีอาศยัอยูใ่นพืนที Land of Ice แห่งนี ตลอดจนสัมผสัถึงวฒันธรรมของชนพนืเมือง   
 

   คาํ รับประทานอาหารคาํ ในโรงแรม 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทพีัก Hotel Hvide Falk*** หรือเทียบเท่า (คืนที 4) 

 

2 ต.ค. 2563  อลิลลูสิแซท – โคเปนเฮเกน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินอิลลูลิสแซท เพอืเช็คอิน 

10.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน โดยเทียวบิน GL571 / GL780 

11.00 น. แวะเปลียนเครืองทีสนามบินแคงเกอร์ลุสเซค อิสระอาหารกลางวนัในสนามบินตามอธัยาศยั 

11.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปเฮเกน 

20.00 น. เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารไทย 
  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทพีัก Imperial Hotel CPH**** หรือเทียบเท่า 

 

3 ต.ค. 2563  โคเปนเฮเกน – กรุงเทพมหานคร 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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 นาํท่านสู่ย่านนูฮาวน์ (Nyhavn)  หรือแหล่งบนัเทิงย่านริมนาํของเมืองโคเปนเฮเกน ซึงเป็นย่านคา้ขายและสถานที

ท่องเทียวทีสําคัญ เพราะมีทังร้านค้า ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านขายของทีระลึก ทอดตัวยาวสองฝังแม่นํา 

สถาปัตยกรรมบา้นเรือนสีสันฉูดฉาดสวยงาม มีทงัรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบเก่าและแบบใหม่ผสมผสานกนั

ได้อย่างลงตัว นําท่านสัมผสัประสบการณ์ล่องเรือชมทัศนียภาพเมืองโคเปนเฮเกน อิสระให้ท่านถ่ายรูปตาม

อธัยาศยั ไดเ้วลานําท่านสู่ถนนสตรอยเกต (Strøget) แหล่งช้อปปิงทีใหญ่ทีสุดของโคเปนเฮเกนและอยู่ใจกลาง

เมือง เป็นถนนคนเดินยาวทีสุดในโลกทีมีความคบัคงัของร้านคา้ ตงัแต่สินคา้ราคาถูกและสินคา้แบรนด์เนมทีมี

ราคาแพงทีสุดในโลก ถนนคนเดินนีมีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรทียืนจากศาลาว่าการเมืองไปยงัถนน Kongens 

Nytorv Strøget จึงถูกตงัเป็นชือเล่นของถนนคนเดินดงักล่าวตงัแต่ยุคศตวรรษที 18 เป็นตน้มาและครอบคลุม ถนน 

4 สายดว้ยกนัคือ Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet และ Østergade อิสระชอ้ปปิงสินคา้ตามอธัยาศยั 

11.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเกน เพอืเช็คอิน 

  นาํท่านเช็คอินการบินไทย อิสระอาหารกลางวนัภายในสนามบินตามอธัยาศยั 

14.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินโคเปนเฮเกน สู่สนามบินสุวรรณภมูิ โดยเทียวบิน TG951  

  (ใชเ้วลาบินประมาณ 11 ชวัโมง) 
 

4 ต.ค. 2563   กรุงเทพมหานคร 
 

06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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10 วนั กรีนแลนด์ แลนด์ ออฟ ไอซ์ 

(ฤดูกาลชมแสงเหนือ แห่งกรีนแลนด์… Winter is Calling!!!) 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  25 ก.ย. – 4 ต.ค. 2563 

ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 188,800 

พกัเดียวเพมิท่านละ 26,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 184,800 

เด็กอายตุาํกวา่ 2 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน) สอบถาม 

ชนัธุรกิจเพมิเงินจากราคาทวัร์ (TG) เริมตน้ทีท่านละ  

(ราคาสามารถยืนยนัไดก็้ต่อเมือทนีงั Confirm เท่านนั) 

85,000 – 120,000 

ไม่เอาตวัเครืองบิน BKK-CPH-BKK (TG) หกัค่าใชจ่้าย (ตวัผูใ้หญ่) 28,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึน – ลง ตามราคานาํมนัทีปรับขึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 

ทีสายการบินประกาศปรับ และทีมีเอกสารยนืยนัเท่านนั (คิด ณ วนัที 17 มีนาคม 2563) ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพือทราบ 

 สาํหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านนั กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพือโหลด ท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 20 กก. (เนืองจากมีเทียวบินภายใน GL รวม 4 เทียวบิน) 

 กระเป๋าถือขึนเครือง (Hand carry) นาํหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเทียว (ตามทีระบุไวใ้นรายการ) อตัรานีรวมถึง 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัท่องเทียวโดยสายการบิน TG / GL (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ นาํหนกั ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนาํมนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ,  

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอบุติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้อายุเกิน 85 ปี) 

 ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 

 ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู)่ 

 ค่าอาหารทุกมือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานที, ค่าวีซ่าเชงเกน้เดนมาร์ก/กรีนแลนด์ 

หมายเหตุ สถานทูตเดนมาร์กจะออกวีซ่าเชงเกน้, กรีนแลนด ์ดงันนัคิดค่าวีซ่า 3,800 บาท หากท่านมีวีซ่าเชงเกน้แลว้ ท่าน

ตอ้งทาํวีซ่ากรีนแลนด ์จะไม่ไดม้ีการหกัค่าวีซ่าคืน 

 เจา้หนา้ที (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ 
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อตัรานีไม่รวมถึง 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอืนๆทีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 
 

การชาํระเงิน งวดที 1 : สาํรองทีนงัจ่าย 100,000 บาท/ท่าน ชาํระหลงัจากสาํรองทีนงัภายใน 3 วนัหลงัยืนยนักรุ๊ป 

  งวดที 2 : ชาํระส่วนทีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหักค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง เช่นมดัจาํตวัเครืองบิน, วีซ่าและค่า

ดาํเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตวัรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ  

(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินและโรงแรมใหม้ดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง   

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางทีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนืองจากการยนืเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยนืวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยนืวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหต ุ: 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมีีผู้ เดินทาง ตาํกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า และจะ

คืนมดัจาํให้ท่านเตม็จาํนวน ยกเวน้ค่าใชจ่้ายดา้นวีซ่าทีจะหักจากค่ามดัจาํทวัร์หากท่านไดย้นืวซ่ีาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการหักค่าใช้จา่ยทีเกิดขึนจริง หากมีการยกเลิกทวัร์ซึงไม่ใช่ความผิดหรืออยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ 

เช่น การประกาศปิดประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศของหน่วยงานราชการประเทศนนัๆ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานทีท่องเทียวอืนๆเพือ

ทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทงันีจะคาํนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางไวใ้หไ้ดม้ากทีสุด 

 เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี

ทีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ ในการใชบ้ริการทีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระมาแล้ว  

หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง เนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีทีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนําเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูก

ปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินกัท่องเทียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหม ู
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กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัวเครืองบินเอง (Land Only) 

 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้

หรือยกเลิกเทียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

ตัวเครืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนตา่งทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีทียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่านนั (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านนั) 

 ท่านทีจะออกตวัเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพอืขอคาํยืนยนัวา่ทวัร์

นนัๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นนัยกเลิก 

บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตวัเครืองบินภายในประเทศได ้

 เมือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่างกนั ซึงอาจจะทาํ

ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องทีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอุณหภมิูตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการ

ปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพอืให้เกิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึนเครืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจะถือขนึเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนาํติดตวัขึนบนเครืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นาํหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึนเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเดียวกนัในถุงใส

พร้อมทีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบ ุวนัเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนาํขนึเครืองได ้และ

ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชนั

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึงขึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพิมเป็นสิทธิของสายการ

บินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ทีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 

7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกวา่มาตรฐานได ้

ทงันีขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนาํหนักส่วนที

เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญเ่กินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนเครืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกับเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่

สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ รวมถึงกรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเทียว (ระหว่าง

ทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภยัการเดินทางทีบริษทัทัวร์ไดจ้ดัทาํให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี

กระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันนัท่าน

ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

เมือท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือนไขทบีริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าสถานทูตเดนมาร์ก 

(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 16-20 วนัทาํการ) 

สถานทตูไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย้นืเขา้ไปแลว้ ดงันนัถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพอื

ขอยนืวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตวัเครืองบินในช่วงทีท่านจะเดินทางมาดว้ย 
 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เขา้ใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอยา่ดือและยดึติดกบัการยนืในสมยัก่อน ) 

 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผ่น 

2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จาํนวน 2 รูป พืนฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพนืสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพนืเป็นสี

เทา ใชไ้ม่ได)้ ห้ามสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานทตูมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าทีเคยได)้  

3. สาํเนาบตัรประชาชน  

4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกทีมีรายละเอียดบา้นเลขทีมาดว้ย) 

5. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สาํเนาใบมรณะบตัร  

8. สูติบตัร (กรณีเด็กตาํกวา่  ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

9. กรณีเด็กอายตุาํกวา่  ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยนืเอกสารเพมิเติมดงันี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านนั และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชือ) มีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและใหร้ะบุ

วา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชือมารดา)   

10. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ทีมีรายชือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยที์มีชือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  

- กรณีทีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสําเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นนัวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชนัปีทีศึกษา  
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11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้งั Bank guarantee และ สาํเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุชือเจา้ของบญัชีให้ครบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัทีจะยนืวีซ่า 

- สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัขึนไปจากเดือนทีจะยนืวีซ่า มียอดเงินไม่ตาํกวา่ 100,000 บาทตอ่การ

รับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและสาํเนา 7 วนัก่อนยนืวีซ่า) 

 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบญัชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่านัน ************** 
 

หมายเหต ุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมทีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ตอ่เนือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็น

ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี 
 

- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรพัย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงันี 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจาํ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุชือเจา้ของบญัชีให้ครบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัทีจะยนืวีซ่า 

- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตาํกวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  
 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงันี 

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุชือ

ผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพอืแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 

 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านนั 

- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานทตูไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 
 

 


