
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โคเปนเฮเกน – เข้าชมพระราชวงัโรเซนบอร์ก – ช้อปป้ิงย่านสตรอยก์ – แคงเกอร์ลุสซวค – แผ่น
น า้แขง็กรีนแลนด์ RUSSELL GLACIER – มุสก้า อ๊อก – อลิลูลสิแซท (มรดกโลก) จุดตั้งถิ่นฐาน
แรกของชาวอนูิอทิ – ล่องเรือชมธารน า้แขง็ – ชมวาฬสีน า้เงนิ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี ้– ล่องเรือชมเกาะ
และหมู่บ้านชาวประมง – มัลโม   

***** ก าหนดการเดินทาง มิ.ย. – ส.ค.65 ***** 



 

วนัแรกของการเดนิทาง (1)  สนามบินสุวรณภูมิ – กรุงโคเปนฮาเก้น (เดนมาร์ค)  
22.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาทเ์ตอร์ สายการบิน

ไทย Thai Airways โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวก ก่อนข้ึนเคร่ือง 

วนัที่สองของการเดนิทาง (2) กรุงโคเปนเฮเกน – เข้าชมพระราชวงัโรเซนบอร์ก 
      ช้อปป้ิงย่านสตรอยก์     
01.20 เหินฟ้าสู่เมืองโคเปนฮาเกน้ ดว้ยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG950 
07.40 เคร่ืองลงจอด ณ สนามบินโคเปนฮาเกน้ ประเทศเดนมาร์ค นาํท่านผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง รับสัมภาระ  

จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองโคเปนเฮเกน นาํท่านเขา้ชมปราสาทโรเซนบอร์ก" (Rosenborg Castle)ตั้งอยู่
ใจกลางเมืองโคเปนเฮเกน สร้างข้ึนในสมยัพระ
เจา้คริสเตียนท่ี 4 เป็นศิลปะแบบดตัช์เรเนซองส์ 
เคยใช้เป็นท่ีพกัร้อนของเช้ือพระวงศ์ในสมยันั้น 
ในปัจจุบนัเป็นท่ีเก็บมงกุฎท่ีประดบัดว้ยอญัมณีท่ี
สวยงามลํ้าค่า เคร่ืองราชกกุธภณัฑ์และวตัถุลํ้าค่า
มากมาย ชมความงามของห้องต่างๆ ภายใน
พระราชวงั เช่น ชมห้องอศัวิน(Knights’ Hall) 
ชมบลัลงัก์ของราชวงศ์เดนมาร์กท่ีตกแต่งอย่าง
สวยงาม มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความสวยงามของสวน (King’s Garden) รอบๆพระราชวงัอย่างจุใจ ไดเ้วลา
สมควร มุ่งหน้าสู่ใจกลาง “กรุงโคเปนเฮเก้น” Copenhagen พร้อมถ่ายรูปคู่กบั “เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด” 
Little Mermaid สัญลกัษณ์ของเมือง ซ่ึงยงัคงนัง่เศร้ารอเจา้ชายตามเน้ือเร่ืองในเทพนิยายอนัลือลัน่ของนกัเล่า
นิทานระดบัโลก ฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน 
ออกแบบและป้ันโดยนายเอ็ดวาร์ด อิริคเซ่น 
(Edvard Eriksen) และได้รับการสนับสนุน
การเงินจาด คาร์ล จาคอบเซ่น (Carl Jacobsen) 
ลูกชายผูก่้อตั้ งบริษทัคาร์ลสเบิร์ก ใกล้กนัเป็น
ย่านท่าเรือขนาดใหญ่ท่ีมีเรือสินค้า และเรือ
ส า ร า ญ จ อด เ ด่ น เ ป็ น ส ง่ า ส ง่ า  เ ดิ น ผ่ า น

สวนสาธารณะท่านจะพบกบั “น ้าพุเกฟิออน” 
เทพธิดาผูเ้สียสละกบับุตรชายท่ีร่วมสร้างเกาะซี
แลนด์ ประเทศเดนมาร์กข้ึนมา รูปป้ันบรอนซ์น้ี
ไดรั้บเงินสนับสนุนค่าก่อสร้างจากบริษทัคาร์ล
เบิร์ก เน่ืองในโอกาสครบรอบ 50 ปีของบริษทั 

เท่ียง  บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  



บ่าย น าท่านชม “จตุรัสพระราชวังอามาเลียนบอร์ก” Amalienborg Palace ท่ีประทบัในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่ง 

เดนมาร์ก เก็บภาพทหารรักษาพระองค์ ในชุด
เคร่ืองแบบท่ีงดงาม น าคณะเท่ียวชมเมืองผ่าน
จตุัรัสซิต้ี ฮอลล์ อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตยา่น
ใจกลางเมือง จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นหรือ
เลือกซ้ือสินค้าราคาพิเศษในย่านถนนสตรอยก ์
(Strøget Street) ถนนคนเดินท่ีพลุกพล่านท่ีสุด
ของประเทศ เต็มไปด้วยร้านค้า  ร้านกาแฟ 
ร้านอาหาร มากมาย และในบริเวณจตุัรัสเล็กๆ
บนถนนเส้นน้ีจะมีศิลปินอิสระมาแสดงผลงานกนัมากมาย  

ค ่า  บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร  / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

วนัที่สามของการเดนิทาง (3) โคเปนเฮเกน – แคงเกอร์ลุสซวค – ชมเมือง  
เชา้  บริการอาหารมือ้เช้าแบบกล่อง  
06.00 ออกเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเกน  
06.30 นาํท่านเช็ค-อิน สายการบินกรีนแลนด ์เดินทางสู่เมือง แคงเกอร์ลุสซวค (Kangerlussuaq)  
09.00 นาํท่านออกเดินทางสู่เมืองแคงเกอร์ลุสซวค (Kangerlussuaq) ประเทศกรีนแลนด์ โดยสายการบินแอร์กรีนแลนด ์

เท่ียวบินท่ี GL779 (บิน4 ชัว่โมง 40 นาที) 
09.40 เดินทางถึงสนามบินกรีนแลนด ์เมือง แคงเกอร์ลุสซวค 

(Kangerlussuaq) นําท่านเข้าสู่ตัวเมือง ชมเมืองแคง
เกอร์ลุสซวค (Kangerlussuaq)  เป็นศูนย์กลางการ
ขนส่งทางอากาศหลกัของกรีนแลนด์และเป็นท่ีตั้งของ
สนามบินเชิงพาณิชยท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของกรีนแลนด์ เป็น
ฐานท่ีตั้ งของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา และใน
สมัยก่อนเป็นท่ีจอดแวะพกัของเคร่ืองบินท่ีบินจาก
อเมริกาเหนือสู่ยโุรป  

เท่ียง  บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกจากร้านคา้ทอ้งถ่ิน แวะเก็บภาพความน่ารักของตวัเมืองและบา้นเรือนสี

สดใส ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่อนัแสนเรียบง่ายของเมืองน้ี โดยตวัเมืองจะตั้งอยู่ริมแคงเกอร์ลุสซวค ฟยอร์ด 
(Kangerlussuaq Fjord) ช่วยเพิ่มความงดงามใหเ้มืองน้ีมากยิง่ข้ึน 

ค ่า  บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร  / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

https://en.wikipedia.org/wiki/Kangerlussuaq
https://en.wikipedia.org/wiki/Kangerlussuaq
https://en.wikipedia.org/wiki/Kangerlussuaq
https://en.wikipedia.org/wiki/Kangerlussuaq


วนัที่ส่ีของการเดนิทาง (4)  แคงเกอร์ลุสซวค – แผ่นน า้แขง็กรีนแลนด์ Russell Glacier 
      มุสก้า อ๊อก 

เชา้  บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านข้ึนรถโฟร์วิลล์ไดร์ฟ(4WD) ตะลุยเส้นทางสู่ธารนํ้ าแข็งรัสเซล (Russell Glacier) นําทางโดย
ไดร์ฟเวอร์ไกด์ผูช้าํนาญเส้นทาง ลดัเลาะไปบน
ถนนลูกรัง ผ่านชมธรรมชาติท่ียงัคงสมบูรณ์ นาํ
ท่ า น ช ม ธ า ร นํ้ า แ ข็ ง รั ส เ ซ ล ล์  ท่ี สู ง ใ ห ญ่ ตั้ ง
ตระหง่าน เป็นความงดงามทางธรรมชาติท่ีหาชม
ไดท่ี้กรีนแลนด์เท่านั้น รูปร่างของนํ้ าแข็งเกิดข้ึน
เองตามธรรมชาติจากการกดัเซาะของลม ฝน ธาร
นํ้ าแข็งแห่ง น้ี เ ป็นธารนํ้ าแข็งแห่งเ ดียวของ
กรีนแลนด์ท่ีสามารถเข้าถึงได้โดยทางรถแบบ
ง่ายดาย ไม่ต้องเดินเยอะ ในบริเวณรอบๆ ของ
ธารนํ้ าแข็ง จะมีลกัษณะทางธรรมชาติท่ีเรียกว่า ทุนดร้า เป็นช่ือเรียกลกัษณะทางภูมิศาสตร์ มีทุ่งหญา้สลบักบั
นํ้ าแข็งสวยงาม เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า 
โดยเฉพาะววัมสัค์ (Musk-ox) เป็นสัตวเ์ล้ียงลูก
ด้วยนมขนาดใหญ่ท่ีกระจายพันธ์ุอยู่ในแถบ
อาร์กติกของเกาะกรีนแลนด์ สวีเดน ไซบีเรีย 
นอร์เวย ์และอลาสกา้  ตวัโตเต็มท่ีหนกัเฉล่ีย 285 
กิโลกรัม มนัมีขนท่ีหนามากเพื่อช่วยให้พวกมนั
อยูร่อดในสภาพอากาศท่ีหนาวเยน็ และขนท่ีหนา
น้ีจึงทาํให้พวกมนัดูมีขนาดใหญ่ โดยทัว่ไปแล้ว
จะกินหญา้ มอสส์และไลเคนเป็นอาหาร ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านกลบัสู่ตวัเมืองแคงเกอร์ลุสซวค 

เท่ียง  บริการอาหารมือ้กลางวนั  
บ่าย มีเวลาใหท้่านเดินเล่นพกัผอ่นชมบรรยากาศของแคงเกอร์ลุสซวค หรือพกัผอ่น ณ โรงแรมท่ีพกั  
ค ่า  บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร  / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

วนัที่ห้าของการเดนิทาง (5) แคงเกอร์ลุสซวค – อลิลูลสิแซท (มรดกโลก)  
เชา้  บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 เดินทางถึงสนามบิน เช็ค-อิน อินเคาสายการบินแอร์กรีนแลนด ์ 
09.45 ออกเดินทางสู่เมืองอิลลูลิสแซท (Ilulissat) โดยสายการบินแอร์ กรีนแลนด ์GL502 



10.25 เดินทางถึงเมืองอิลลูลิสแซท จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองอิลลูลิสแซท ในสมยัก่อนใชช่ื้อว่า Jakobshavn 
ตวัเมืองตั้งอยูริ่มอ่าวดิสโก (Disko Bay) ท่ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยสัตวน์ํ้านานาพนัธ์ุ และภูเขานํ้าแขง็ (Iceberg) 

เท่ียง  บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ชมเมืองอิลลูลิสแซท (Ilulissat) เป็นเมืองท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีสุดในแควน้อวานนาทา 
(Avannaata) เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของ
กรีนแลนด์และมีความสาํคญัทางดา้นการ
ท่องเท่ียวมากท่ีสุด นาํท่านชมบา้นเรือนหลากสีท่ี
ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมชายฝ่ังทะเล ซ่ึงในบริเวณ
แถบน้ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแลว้ มีเวลา
ใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจอยา่งเตม็ท่ี หรือเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเช็ค-อิน
เขา้สู่ท่ีพกั 

คํ่า  บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร    

วนัที่หกของการเดนิทาง (6) อลิลูลสิแซท – จุดตั้งถิน่ฐานแรกของชาวอนูิอทิ – ชมเมือง  
เชา้  บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่จุดประวติัศาสตร์เซอเมอร์มิอูท (Sermermiut Settlement Walk) ในบริเวณน้ีเป็นท่ีอยูอ่าศยั
ของชาวอินูอิค (Inuit) (ชาวพื้นเมืองกรีนแลนด์) อยูอ่าศยัมากวา่ 4,000 ปี ปัจจุบนัไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดก
โลกด้านแหล่งโบราณคดีทาง
ม นุ ษ ย์วิ ท ย า แ ล ะ วัฒ น ธ ร ร ม
โบราณยุคหิน ณ จุดน้ีท่านจะได้
ชมความสวยงามของธารนํ้ าแข็ง
อิ ล ลู ลิ ส แ ซ ท  ไ อ ซ์ ฟ ย อ ร์ ด 
(Ilulissat Icefjord) หรืออีกช่ือ
หน่ึงวา่ Sermeq Kujalleq เป็นธาร
นํ้ า แ ข็ ง ท่ี เ ค ล่ื อ น ตั ว ไ ว ม า ก
ประมาณ 40 เมตร ใน 1 ว ัน มี
ขนาดกวา้ง 6 กม. และยาวถึง 45 
กม. จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่
ตวัเมือง  

เท่ียง  บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ชมหมู่บา้นอินูอิต (Inuit Village) ชาวอินูอิต

หรือพวกเอสกิโม (Eskimo) เป็นชนพื้นเมืองท่ี
อาศยัอยูใ่นกรีนแลนดม์าก่อนอีริค เดอะ เรด และ



ชาวไวก้ิงจะเดินทางมาถึง นาํท่านชมวถีิชีวติของชาวอินูอิต การกิน การอยูอ่าศยั การล่าสัตว ์การประมง รวมไปถึง
การใชชี้วิตในทุ่งนํ้ าแข็ง ตลอดชีวิตของชาวอินูอิต มีเวลาให้ท่านเดินเล่นพกัผ่อนชมบรรยากาศของเมืองอิลลูลิส
แซท หรือพกัผอ่น ณ โรงแรมท่ีพกั  

ค ่า  บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร   

วนัที่เจด็ของการเดนิทาง (7) อลิลูลสิแซท – ล่องเรือชมธารน า้แขง็ 
      ชมวาฬสีน า้เงนิ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี ้  
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนาํท่านล่องเรือชมธารนํ้ าแข็ง (Iceberg boat tour & Whale watching) ท่านจะตะลึงไปกบัความ
ยิ่งใหญ่ของธารนํ้ าแข็ง ท่ีท่านเห็นดว้ยสายตานั้น
เพียงแค่ 10% ของขนาดจริง เน่ืองจาก 90% ของ
กอ้นนํ้าแขง็นั้นอยูใ่ตน้ํ้ า ภูเขานํ้ าแข็งน้ีกระจายอยู่
ทัว่ไปในอ่าวดิสโก ้นํ้ าแข็งเหล่าน้ีมีอายุมากกว่า
ลา้นปี นาํท่านล่องเรือผา่นธารนํ้ าแข็งไปยงัจุดชม
วาฬ ซ่ึงกรีนแลนดเ์ป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของวาฬสี
นํ้ าเงิน (Blue Whale) ถือว่าเป็นสัตวท่ี์มีขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในโลก วาฬสีนํ้ าเงินท่ีตวัขนาดกลาง ๆ 
จะยาวประมาณ 30 กวา่เมตร แต่ท่ีใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ี
เคยค้นพบมีความยาว 56 เมตร นํ้ าหนักเม่ือโต
เต็มท่ี  ประมาณ 100–200 ตัน เฉพาะล้ินก็ มี
นํ้ าหนักเกือบเท่าช้างหน่ึงตวั หัวใจมีขนาดเท่า
รถยนตค์นัหน่ึง และเส้นเลือดบางเส้นกวา้งขนาด
ท่ีมนุษยพ์อจะลงไปว่ายนํ้ าได้ และครีบหางก็มี
ขนาดกวา้งกว่าปีกของเคร่ืองบินโดยสารขนาด
เล็ก จดัเป็นสัตวท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกเท่าท่ีเคยมีมา มีขนาดใหญ่กวา่ไดโนเสาร์ชนิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกท่าน
จะประทบัใจไปกบัความยิง่ใหญ่ของธรรมชาติอยา่งจุใจ  
*** ปลาวาฬสีนํ้ าเงินเป็นสัตวท่ี์ใกล้สูญพนัธ์ุและมีเหลือน้อยมากบางคร้ังในการล่องเรืออาจไม่สามารถพบ
ปลาวาฬสีนํ้าเงินได ้*** 

เท่ียง  บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางเข้าชม “ฟาร์มสุนัขฮัสก้ี” ชม
ความน่ารักของสุนัขพนัธุ์ไซบีเรียน ฮัสก้ี ท่ี
แสนเช่ือง และเป็นกันเอง ฮัสก้ีเป็นสุนัขพนัธ์ุ
พื้นเมืองท่ีมกัเล้ียงไวใ้ชเ้ดินทางในเขตหนาว  



ค ่า  บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร   

วนัที่แปดของการเดนิทาง (8) อลิลูลสิแซท – ล่องเรือชมเกาะและหมู่บ้านชาวประมง 
เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ท่าเรืออิลลูแซท ล่องเรือชมความงาม
ของริมชายฝ่ังกรีนแลนด์ ชมหมู่บา้นชาวประมง
โอคเวยสุท (Oqaitsut) บริเวณอ่าวร็อด เบย ์
(Rodebay) หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์น้ีมีอยู่
ประมาณ 50  หลังคาเ รือน ตัวบ้านทาสีสัน
สวยงามจนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของกรีนแลนด ์
ชมวิถีชีวิตชาวประมงท่ียงัคงวฒันธรรมและการ
ดาํรงคชี์วติแบบดั้งเดิม 

เท่ียง  บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
อิสระทุกท่านในเมืองอิลลูลิสแซท (Ilulissat) มีเวลาใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจอยา่งเตม็ท่ี หรือเลือกซ้ือสินคา้
ท่ีระลึกตามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า  บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร   

วนัที่เก้าของการเดนิทาง (9) อลิลูลสิแซท – กรุงโคเปนเฮเกน – มัลโม   
เชา้  บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 ออกเดินทางสู่สนามบินอิลลูลิสแซท  
11.00 นาํท่านออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน โดยสายการบินแอร์ กรีนแลนด ์GL571 
11.50 เดินทางถึงเมืองแคงเกอร์ลุสเซค เปล่ียนเคร่ืองต่อสู่กรุงโคเปนเฮเกน 
12.40 ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน โดยสายการบินแอร์กรีนแลนด ์GL780 
21.00 เดินทางถึง โคเปนเฮเกน รับสัมภาระ เขา้สู่โรงแรมท่ีพกั และรับประทานอาหารคํ่า 
ค ่า  บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร   

วนัที่สิบของการเดนิทาง (10) มัลโม – ชมเมือง – สนามบินโคเปนเฮเกน  
เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารนําท่านชมจตุัรัสกลางเมืองมัลเมอท่ีมีมา
ตั้งแต่ปีค.ศ.1538 บริเวณตรงกลางจตุัรัสมีรูปป้ันของ
พระเจา้ Karl Gustav ท่ี 10 ซ่ึงออกแบบและแกะสลกั



โดย John Börjeson ดา้นซ้ายของจตุัรัสเป็นท่ีตั้งของ 
Rådhuset หรือ Town Hall ศาลาว่าการเมืองสไตล์
ดตัช์เรอเนสซองส์ท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1353 ซ่ึงไดช่ื้อ
ว่าเป็นหน่ึงในอาคารเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง ผ่านชม 
Turning Torso ตึกระฟ้ารูปทรงโมเดิร์นความสูง 190 
เมตร ซ่ึงนับเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในแถบสแกนดิเนเวีย 
รวมทั้งเป็นตึกท่ีอยูอ่าศยัท่ีสูงท่ีสุดอนัดบั 3 ของ ทวปียโุรป จากนั้นเดินทางขา้มสะพานโอเรซุนด์ The Øresund ซ่ึง
เช่ือมประเทศสวเีดนเดนมาร์ก เป็นสะพานท่ียาวท่ีสุดของยุโรป ยาวประมาณ 12 กม. เป็นสะพาน 8 กม. และเป็น
อุโมงคใ์ตท้ะเล 4 กม. เปิดใชเ้ม่ือปี 2000 เช่ือมต่อเมืองโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์กกบั Malmo สวีเดน สะพาน
น้ีมีความสวยงาม โดดเด่นมาก และใชไ้ดท้ั้งรถยนต ์และรถไฟ ไดเ้วลาสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

14.25 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 951  

วนัที่สิบเอด็ของการเดนิทาง (11) กรุงเทพมหานคร   
06.20  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ และความประทบัใจ 

******************************* // ******************************* 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ทางการเมืองในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และ
ความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้าํทวัร์ มีอาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการ
ตดัสินใจ จะคาํนึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั  

 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ รวมทิปพนักงานขบัรถ ไกด์ท้องถิน่ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 
เพิ่มท่านละ 

10 – 20 มิ.ย.65 255,900 255,900 250,900 35,900 
01 – 11 ก.ค.65 255,900 255,900 250,900 35,900 

22 ก.ค. – 01 ส.ค.65 255,900 255,900 250,900 35,900 
05 – 15 ส.ค.65 255,900 255,900 250,900 35,900 



19 – 29 ส.ค.65 255,900 255,900 250,900 35,900 
*** ท่านท่ีตอ้งการท่ีนัง่ชั้นธุรกิจกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ี *** 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั ระหวา่งประเทศ และ ในประเทศ ตามท่ีระบุในรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง 1 ท่าน  
 ค่าโหลดสัมภาระท่านล่ะ 1 ใบไม่เกิน 30 กิโลกรัม 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกัตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ท่าน

จะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 5,000,000.- บาท  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถระหวา่งการท่องเท่ียว 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ 100 / ท่าน / วนั (หากท่านประทบัใจในการเดินทาง) 

เงือ่นไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชาํระงวดแรก 100,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้
ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านได้ชาํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 



หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะทาํการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ํารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆ ท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์ม 
มาจากทางยุโรป ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทาง
ท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล 
และอาํนวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด 
ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการ
ยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

กรณวีซ่ีาที่ท่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ 
ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 

-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่น
การพิจารณา 

-  ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสําคญัในการยื่นวีซ่า หากท่าน
ไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหัก
บางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสีย
แต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํ
หอ้งใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที 
ทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

4. หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
5. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ 

และจะสาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือค่ามดัจาํท่ีตอ้งการันตีท่ี

นัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 วนัข้ึนไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  



3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารทีใ่ช้ในการยืน่ขอวีซ่า VISA (ต้องมาโชว์ตัวทีส่ถานทูตเพือ่สแกนลายนิว้มอืทุกท่าน) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จาํนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะ

เดินทาง  
3. หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด 
*** คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง  อายุ ยอ้นหลงั

ไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ ในการ
ออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต * ขา้ราชการ
และนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์
และเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยืน่แนบเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  

*** หนงัสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการ
ใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหน้า ยอ้นหลงั 6 เดือน 
กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการ
ขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 

*** เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*** สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละ

ชุด 
5. กรณีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทาง

ทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การ
อาํเภอ 

6. สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาสูติบตัร 1 ชุด 
7. สาํเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
8. สาํเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
9. สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 
10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํร้องใหม่ก็ตอ้ง
ชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

12. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 



13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศ
ตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวี
ซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์
ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


