
 

 

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

 

10-21 สิงหาคม / 10-21 กนัยายน 2566 

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

โคเปนเฮเก้น – แคงเกอร์ลุสเซค – รัสเซลกลาเซียร์ – Ice Sheet point 660 – อิลลูลิแซท  
 อิควิ เซอร์เมีย – นุ๊ค – นาร์ซาบ เซอร์เมีย – เรคยาวิค – น ้าแร่บลูลากูน – หมู่เกาะแฟโร   
ล่องเรือชมผารังนก – บูเออร์ วิลเลจ – มูลาฟอสเซอร์ – ทอร์สเฮาน์ – เคิร์กจูบูเออร์   

 
 



 

 

12 วนั กรีนแลนด์-ไอซ์แลนด์-หมู่เกาะแฟโร 
 

วันแรก  กรุงเทพ – โคเปนเฮเก้น 
 

22.00 น. คณะพบเจา้หนา้ที่และมคัคุเทศกไ์ดท้ี่ เคาน์เตอร์เชคอินแถว D ประตูทางเขา้ที่ 3-4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการ
บินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

วันที่สอง โคเปนเฮเก้น – แคงเกอร์ลุสเซค (พักค้าง 2 คืน) – ธารน ้าแข็งรัสเซล 
 

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

07.40 น. เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์ค 
น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

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

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารในโรงแรม  

 
 

บ่าย น าท่านขึ้นรถ 4WD มุ่งหน้าสู่ธารน ้ าแข็งรัสเซล (Russell Glacier) ธารน ้ าแข็งที่มีผาน ้ าแข็งขนาดใหญ่สูงกว่า 60 
เมตรเด่นตระหง่าน เรียกไดว่้าเป็นแหล่งประติมากรรมธรรมชาติช้ินเอกแห่งกรีนแลนด ์เน่ืองจากลกัษณะของกอ้น



 

 

น ้ าแข็ง มีรูปลกัษณ์ที่แตกต่างออกไป ตามการกดัเซาะของลมและฝน สามารถจินตนาการไดห้ลายรูปแบบ ทั้งน้ี
ระหว่างการเดินทางท่านจะไดช้มภูมิประเทศแบบ ทุ่งหญา้ทุนดร้า (Tundra) อนัเป็นแหล่งอาหารอนัอุดมสมบูรณ์
ของเหล่าววัป่า อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของทัศนียภาพ ฝูงววัป่าและทุ่งหญ้าสลับภูเขาและธาร
น ้าแข็ง นบัเป็นภูมิประเทศที่น่าแปลกตาอีกแห่งในกรีนแลนด ์ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Hotel Kangerlussuaq*** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 
 

วันที่สาม  Ice Sheet Point 660 – เที่ยวชมเมือง  
 

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

ท่านจะไดช้มทศันียภาพของภูเขาน ้ าแข็ง ทุ่งหญา้ทุนดร้า และ ทะเลทรายในหุบเขา แห่งกรีนแลนด์ ประเทศที่ได้
ช่ือว่ามีพ้ืนที่แผ่นน ้ าแข็งใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก รองจากทวีปแอนตาร์กติกา อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความ
สวยงามของ Ice Sheet Point 660 ผืนน ้ าแข็งที่ปกคลุมพ้ืนโลกทางแถบขั้วโลกเหนือและใต ้สัมผสักบัแผ่นน ้ าแข็ง
ที่ปกคลุมทั้งประเทศคิดเป็น 10% ของโลก (ระยะเวลาในการท าทวัร์ประมาณ 4-5 ชัว่โมง) 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิคนิค Picnic  
 

บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองแคงเกอร์ลุสเซค น าท่านเที่ยวชมเมืองแคงเกอร์ลุสเซค เมืองศูนยก์ลางการบินทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ โอบลอ้มดว้ยแผ่นน ้ าแข็งกรีนแลนด์ (Greenland Ice Sheet) ที่ย่ิงใหญ่ พร้อมเก็บภาพความ
น่ารักของอีกเมืองสวยแห่งประเทศกรีนแลนด์ อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของบา้นหลากสีแห่งเมือง



 

 

แคงเกอร์ลุสเซค พร้อมเก็บภาพทัศนียภาพ ฝูงววัป่าและทุ่งหญ้าสลบัภูเขาและธารน ้ าแข็ง นับเป็นภูมิประเทศ
แปลกตาอีกแห่งของโลก 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Hotel Kangerlussuaq*** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 
 
 

วันที่ส่ี  แคงเกอร์ลุสเซค – อิลลลูิแซท (พัก 3 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินแคงเกอร์ลุสเซค เพื่อเชคอิน 
08.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิลลูลิแซท โดยเที่ยวบิน GL504 
09.40 น. เดินทางถึงสนามบินอิลลูลิแซท 
 น าท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั เพื่อรับประทานอาหารกลางวนั 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัในโรงแรม 
 

บ่าย น าท่านเดินเที่ยวชมความสวยงามของ ธารน ้าแข็ง (Icefjord) ที่สวยงามอลงัการจน ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่ง
มรดกโลก บริเวณน้ีคือ เซอร์เมอร์มิอุท (Sermermiut) แหล่งโบราณคดีอายกุว่า 4,000 ปี ซ่ึงนกัโบราณคดีเช่ือว่าเป็น
ถิ่นฐานของมนุษยย์ุคหินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงบนเกาะกรีนแลนด์ และการเขา้ชมความสวยงามของไอซ์ ฟยอร์ด
ตอ้งเดินเขา้ไปบนทางไม ้ที่ปูเป็นทางให้นกัท่องเที่ยวไดเ้ขา้ไปชมความสวยงามของทุ่งน ้าแข็ง ท่านสามารถเดินขึ้น
ไปบนเชิงเขา ซ่ึงมีจุดชมวิวที่สวยงามมาก สามารถมองเห็นทุ่งน ้ าแข็งมรดกโลกของกรีนแลนด์ได้จากมุมสูง 
และอิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ด เป็นธารน ้ าแข็งที่เกิดจากการแตกตัวมาจากกลาเซียร์เซอแมค คูจอลเลค (Sermeq 
Kujalleq Glacier) โดยรูปร่างของไอซ์เบิร์ก หรือกอ้นน ้าแข็ง แต่ละกอ้นเรียกไดว่้าเป็นประติมากรรมทางธรรมชาติ
ที่รังสรรคข์ึ้นอยา่งสวยงาม อิสระให้ท่านไดเ้ก็บรูปความสวยงามตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านกลบัโรงแรม 

 



 

 

   ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Hotel Hvide Falk*** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 
 
วันที่ห้า  อิลลูลิแซท – ธารน ้าแข็งอิควิเซอร์เมีย  
 

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

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิคนิค 
 

บ่าย อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพและเดินเล่นชมทัศนียภาพของทุ่งหญ้าทุนดร้า และ ธารน ้ าแข็งขนาดใหญ่อีกแห่งของ
ประเทศกรีนแลนด์ ที่ไดช่ื้อว่ามีกลาเซียร์ และ ฟยอร์ด ติดอันดับสวยงามต้นๆของโลก สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางกลบัโรงแรมที่พกั เพ่ือให้ท่านไดเ้ตรียมตวัส าหรับกิจกรรมล่าแสงเหนือในค ่าคืนน้ี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Hotel Hvide Falk*** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 
  

วันที่หก  อิลลูลิแซท – ชมเมือง – ล่องเรือชมไอซ์ฟยอร์ด 
 

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

อลงัการของกอ้นน ้ าแข็งยกัษ์ (Iceberg) ซ่ึงเรียงรายอยู่ ตลอดเส้นทาง หากเป็นวนัที่แสงแดดส่องประกายจะเห็น
เฉดสีฟ้าน ้ าเงินของกอ้นน ้ าแข็งไล่ระดบักนัอย่างชัดเจน ถือเป็นประสบการณ์สุดพิเศษคร้ังหน่ึงในชีวิตที่ยากลืม
เลือน นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งดูปลาวาฬหลงัค่อม (Humpback whales) อีกแห่งที่ส าคญัของกรีนแลนด ์  



 

 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเที่ยวชมเมืองอิลลลูิแซท เพือ่เขา้ถึงประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของกรีนแลนด ์เช่น เขตชุมชนเก่าแก่ ซ่ึง
ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1741, ท่าเรือประมง, โบสถแ์ละบา้นเรือน พร้อมเก็บภาพบา้นหลากสีสัน และสถานที่ส าคญั
ทางประวตัิศาสตร์ และอื่นๆ น าท่านเดินเล่น ชมเมืองและ วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวกรีนแลนดท์ี่อาศยัอยูบ่น
เกาะใหญ่อนัดบัสองของโลกแห่งน้ี 
 

 
 

16.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพ่ือเชคอิน 
18.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินอลิลลูิแซท สู่สนามบิน นุ๊ค โดยเที่ยวบิน GL 517 
20.40 น. เดินทางถึงสนามบินนุ๊ค 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Hotel Hans Egede Nuuk**** หรือเทียบเท่า 
 

วันที่เจ็ด  นุ๊ค 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าคณะล่องเรือ Targa (12 ที่นั่ง) สู่ Kangersuneq/ Icefiord ภูมิทศัน์อนังดงามของผืนแผ่นน ้าแข็งกรีนแลนดท์ี่เป็น
ทั้งภูเขาสูง และการเคลื่อนตัวของธารน ้ าแข็งที่ย่ิงใหญ่ก่อให้เกิดฟยอร์ดตามแนวชายฝ่ังทะเล ภูเขาน ้ าแข็งกอ้น
มหึมาลอยออกมาสู่ทะเลเปิด เรือค่อยๆ เลียบฟยอร์ดผ่านเขา้สู่ช่องแคบโคนอค (Qoornoq) ให้ท่านไดต้ื่นตาตื่นใจ



 

 

กบัวิวทิวทศัน์อนังดงามตระการตาของธารน ้ าแข็งนาร์ซาป (Narsap Sermia gletcher) เรือใชเ้วลาประมาณ 2 ช.ม. 
เขา้สู่บริเวณที่ตั้งของ Glacier/Qoornoq Fjord (ฟยอร์ด) ประดุจหน่ึงท่านเป็นนกัส ารวจที่ไดม้าสัมผสัความย่ิงใหญ่
ของท้องทะเลอาร์กติก ดินแดนขั้วโลกเหนือ ท่านอาจะไดพ้บเห็นฝูงวาฬ ซ่ึงมีแหล่งอาศยัอยู่รอบๆ กรีนแลนด ์
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของทศันียภาพธารน ้ าแข็ง, ฟยอร์ด และประติมากรรมกอ้นน ้ าแข็งแห่ง
กรีนแลนดแ์บบเต็มอิ่ม 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิคนิค 
 

บ่าย น าท่านเที่ยวชมเมืองนุ๊ค (Nuuk) ชมอาคารบ้านเรือน บา้นไมห้ลงัเล็ก ๆ สีสันฉูดฉาด ทั้งแดง เขียว เหลือง ม่วง 
ชมพู เป็นเสน่ห์ของกรีนแลนด์ อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของบา้นหลากสีแห่งเมืองนุ๊ค จากนั้นน า
ท่านชมย่านท่าเรือ (Old Colonial Harbor) ซ่ึงรอบๆ มีบา้นเรือนแบบดั้งเดิมตั้ง รวมทั้งโบสถ ์รูปป้ัน Mother of the 
Sea ที่ย  ้าเตือนถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ จากนั้นน าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกรีนแลนด ์
(National Museum) ที่บอกเล่าเร่ืองราวไดดี้ที่สุด มีหลกัฐานของคนกลุ่มแรก (Indigenous people) อาศยัอยูท่ี่น่ีเมื่อ 
4,500 ปีมาแลว้ ก่อนที่พวกไวกิ้งและสแกนดิเนเวียนจะเร่ิมเขา้มาเพ่ือล่าอาณานิคม การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
สังคม วิถีชีวิต การนบัถือศาสนาของคนพ้ืนเมืองเดิมที่จดัแสดงไวใ้นพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี 
  

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
 



 

 

22.00 น.  น าท่านเชคอินที่สนามบนิ 
  

วันที่แปด  นุ๊ค – เรคยาวิค (พักค้าง 2 คืน) 
 

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

หมายเหตุ เที่ยวบินเดินทางจากกรีนแลนด์ (Nuuk) สู่ไอซ์แลนด์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินจะแจง้ให้ท่านทราบต่อไป 

 น าท่านเดินทางสู่โรงแรม เพื่อพกัผ่อนในช่วงเช้า 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  Park Inn by Radisson Kevlavik hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองกรินดาวิก สู่ บลูลากนู (Blue Lagoon) หรือ ทะเลสาบสีฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
ระดบัโลกและโด่งดงัที่สุดของประเทศไอซ์แลนด ์นกัท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกบัการมาเยือนสถานที่แห่ง
น้ี อิสระให้ท่านแช่น ้าแร่ธรรมชาติผ่อนคลายไปกบั Stream & Sauna เพื่อการพกัผ่อนตามอธัยาศยั (มีบริการ
ผา้ขนหนูให้ท่าน กรุณาเตรียมชุดว่ายน ้าและหมวกคลุมผมไปดว้ยส าหรับการแช่น ้าแร่ในบลูลากูน ***  

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  Park Inn by Radisson Kevlavik hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 
 



 

 

วันที่เก้า  เรคยาวิค – หมู่เกาะแฟโร (พกัค้าง 2 คืน)  
 

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

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัในโรงแรม 
 

 
 

บ่าย น าท่านเที่ยวชมหมู่เกาะแฟโร (Faroe Island) เป็นประเทศในกลุ่มเกาะจ านวน 18 เกาะ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ
มหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างสกอตแลนด์ นอร์เวย ์และไอซ์แลนด์ หมู่เกาะแฟโรเป็นเขตการปกครองตนเอง
ของเดนมาร์ก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 โดยมีสถานภาพเหมือนกบักรีนแลนด์ มีอ านาจในการปกครองตนเองทุกด้าน 
ยกเวน้ดา้นการต่างประเทศและการทหาร หมู่เกาะแฟโร มีความหมายว่า “เกาะแห่งแกะ” มีภาษาของตัวเองคือ 
“ภาษาแฟโร” แต่ภาษาราชการจะใช้เดนมาร์กควบดว้ย มีสกุลเงินเป็นของตวัเองคือ  “โครนาแฟโร” และมีเมือง
หลวงคือเมือง “ทอร์สเฮาน์” มีระบอบกษตัริย์ และมีนายกรัฐมนตรีบริหารกิจการบ้านเมือง น าท่านถ่ายรูปกับ
น ้าตกมูลาฟอสเซอร์ (Mulafossur waterfall) ซ่ึงเป็นน ้าตกที่เปรียบเสมือนซิกเนเจอร์ของหมู่เกาะแฟโร เพราะเป็น
น ้ าตกที่ปรากฏในภาพโปสการ์ดมากมาย ให้ท่านได้ช่ืนชมธรรมชาติและความสวยงามของน ้ าตกซ่ึงมีฉากหลัง
เป็นภูเขาสวยแห่งเกาะแฟโร อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นบูเออร์ (Bour 
Village) ซ่ึงเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขาหินเลียบฝ่ังทะเล นับเป็นหมู่บ้านที่สวยงามและมีทัศนียภาพของ
ธรรมชาติที่ปรากฏให้เห็นในโปสการ์ดและหนังสือท่องเที่ยวมากมาย เป็นหมู่บ้าน่ีตั้งอยู่ในซอร์แวงฟยอร์ด 
(Sorvagsfjord) เรียกไดว่้าเป็นฟยอร์ดที่มีความสวยงามทางธรรมชาติมากที่สุดอีกแห่งของเกาะแฟโร  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Hotel Faroya**** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 
 
 
 
 

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


 

 

วันที่สิบ  ล่องเรือชมผารังนกแห่งเกาะแฟโร – เคิร์กจูบูเออร์ – ทอร์สเฮาน์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินสัมผสัประสบการณ์การล่องเรือสู่ผารังนก (Towering Cliffs) ซ่ึงเป็นผาสูงตระหง่านอนัเป็นที่อยู่ของ
นกแถบโซนอาร์คติก ไม่ว่าจะเป็นนกพพัฟิน (puffins) ที่อาศยัอยู่ตามชะง่อนผา และ นกอาร์คติดเทิร์น และอีก
นานาชนิด อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของผาหิน และ นกนานาพนัธ์ุ หากโชคดีท่านอาจไดพ้บเห็น 
ปลาโลมา หรือ ปลาวาฬที่อาจมาเล่นน ้ าในบริเวณน้ี ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นไคววิ์ค (Kvivik Village) ซ่ึง
เป็นหน่ึงในหมู่บา้นที่เก่าแก่ที่สุดบนหมู่เกาะแฟโร และยงัคงมีหลกัฐานทางโบราณคดีที่แสดงให้เห็นว่าชาวไวกิ้ง
ไดม้ีการเดินทางและตั้งรกรากถิ่นฐานที่หมู่บ้านแห่งน้ีเมื่อประมาณศตวรรษที่ 18 เห็นไดจ้ากบา้นเรือนของชาว
ไวกิ้งโบราณที่ยงัคงหลงเหลืออยู่ น าท่านเที่ยวชมเมืองเล็กๆที่แสนน่ารักแห่งหมู่เกาะแฟโร พร้อมสูดอากาศ
บริสุทธ์ิและช่ืนชมธรรมชาติแห่งหมู่เกาะแอตแลนติกเหนือ  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเคิร์กจูบูเออร์ (Kirkjubour) หมู่บ้านเล็กๆทางตอนใต้ของเกาะแฟโร เป็นหมู่บ้านที่มี
ความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ เน่ืองจากเป็นที่ตั้งของโบสถ์หินโบราณแมกนาส (Magnus Cathedral) จากศตวรรษ
ที่ 13 ยอ้นไปตั้งแต่สมบัยุคไวกิ้ง และมีบา้นไม้ที่อายุเก่าแก่ที่สุดซ่ึงสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 น าท่านเขา้ชมความ
งดงามของโบสถ์หินโบราณที่ยงัคงอนุรักษ์ไวจ้นถึงปัจจุบนั พร้อมทั้งด่ืมด ่ากบัทศันียภาพของบา้นไมโ้บราณที่
นิยมปลูกหญา้บนหลงัคา เลียบฝ่ังมหาสมุทร นับเป็นอีกหน่ึงทศันียภาพที่สวยงามแห่งเกาะแฟโร อิสระให้ท่านเก็บ
ภาพความสวยงามของธรรมชาติตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินสู่เมืองทอร์สเฮาน์ (Torshavn) ซ่ึงเป็นเมืองหลวง
และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะแฟโร ดินแดนของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ทางตอนใตแ้ละเป็นส่วนหน่ึงของ
ชายฝ่ังทิศตะวนัตกของเมืองสเตรอเมอ น าท่านเที่ยวชมเมืองและเดินเล่นพร้อมเก็บภาพบรรยากาศของเมืองหลวงที่
ตั้งอยูใ่นฟยอร์ดอนัสวยงาม จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบับา้นหลงัคาหญา้ (Tiganes) ซ่ึงมีการปลูกหญา้บนหลงัคาบา้น
นบัเป็นอีกหน่ึงเอกลกัษณ์ของเมืองทอร์สเฮาน์ อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมืองหลวง  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมที่พกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Hotel Faroya**** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 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


 

 

 

 
วันที่สิบเอ็ด  ทอร์สเฮาน์ – โคเปนเฮเก้น – กรุงเทพมหานคร 
 

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

วันที่สิบสอง  กรุงเทพมหานคร 
 

06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12 วนั กรีนแลนด์-ไอซ์แลนด์-หมู่เกาะแฟโร 
(ฤดกูาลชมแสงเหนือ แห่งกรีนแลนด์) 

อตัราค่าบริการ  (บาท) ปี 2566 สิงหาคม - กันยายน 2566 
ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 299,900 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 35,000 
เด็กอาย ุ2-11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 295,900 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ (TG) เร่ิมตน้ที่ท่านละ  
(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

100,000 – 140,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-CPH-BKK (TG) หักค่าใชจ่้าย (ตัว๋ผูใ้หญ่) 32,000 
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัที่ 19 มกราคม 2566) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 ห้องจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 ก.ก. (เน่ืองจากมีเที่ยวบินภายใน GL/RC รวม 6 เที่ยวบิน) 
▪ กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

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

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ี่อายเุกิน 85 ปี) 
▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
▪ ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่, ค่าวีซ่าเชงเกน้เดนมาร์ก 

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

▪ เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทปิต่างๆ 
 
 



 

 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าพนกังานยกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จ่าย 100,000 บาท/ท่าน ช าระหลงัจากส ารองที่นัง่ภายใน 3 วนัหลงัยืนยนักรุ๊ป 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไมไ่ดม้ีการย่ืนวีซ่าล่วงหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วนั หักค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หักค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถา้ม)ี  (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วนั หักค่าใชจ่้าย 75-100% ของค่าทวัร์     (สงกรานต-์ปีใหม่ 0-19วนั) 
***ผูเ้ดินทางที่ไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่า
ในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการย่ืนวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 12 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยว

อื่นๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยว

อื่นๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการที่ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 

 



 

 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการต๋ัวเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัร์
นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที่พกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกนัในถุงใส
พร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทีย่วบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

 
 



 

 

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

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น 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 ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนที่
เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระที่มลีอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ที่บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนักกระเป๋า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าสถานฑูตเดนมาร์ก  
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 15-20 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย่ื้นเขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใช้เล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพ่ือ
ขอย่ืนวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เขา้ใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอยา่ด้ือและยึดติดกบัการย่ืนในสมยัก่อน ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้ว่างอยา่งน้อย 2 แผ่น 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พ้ืนฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพ้ืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพ้ืนเป็นสี

เทา ใชไ้ม่ได)้ ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที่มีรายละเอียดบา้นเลขที่มาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลี่ยนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครวั 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุ

ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุ

ว่า บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที่มีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี่มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  
- กรณีที่เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นว่าก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีที่ศึกษา  

 
 



 

 

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

account) ออกโดยธนาคาร และ ประทบัตราธนาคารทุกหนา้ ระบุช่ือเจา้ของบญัชีให้ครบถว้น มีอายไุม่
เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยื่นวีซ่า 
 

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

ระบุช่ือเจา้ของบญัชีให้ครบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยื่นวีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ้่ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือ

ผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 
 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายให้ลูกจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูร้ับรองค่าใชจ้่าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 
 
 
 

 


