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แกรนดก์รีนแลนด ์ดินแดนสุดปลายทวีปยุโรป 10 วัน 6 คืน 
เยือนประเทศติดขั้วโลกเหนือ ประตูสู่ North Pole ผืนแผ่นดิน Arctic 1 ปี มีทริปเดียวเท่านั้น 

 

โดยสายการบินไทย 

 

 
 

เรคยาวิค - แคงเกอร์ลุสเซค - ซิซิมิยุท - คิเคอทาร์ซวก - ดิสโก เบย์ - อิลลูลิแซท   
(ที่นัง่จ ากัดมาก มีแค่ 10 ห้อง เปิดเพียงกรุ๊ปเดียวเท่านั้น...พักห้องมีหน้าต่าง) 

 

 

 
รวมค่าวีซ่าเชงเก้นเดนมาร์ก และกรีนแลนด์แล้ว 
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ก าหนดการเดนิทางวนัที่   7-16 สิงหาคม 61  คณะเดียวเท่านั้น       ราคา  199,900.- 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 
สนามบินโคเปนเฮเก้น - เมืองเฮลซิงกอร์ - เข้าชม ปราสาทโครนบอร์ก - เข้าชมปราสาทโครนบอรก์ (มรดกโลก) - 
ถนนสตรอยเกต 

วันที่3 
สนามบินโคเปนเฮเกน - บินภายในสู่ สนามบินแคงเกอรล์ุสเซค - เชคอินลงเรือ Ocean Diamond (เรือแบบ 
Expedition Cruise) - อิสระพักบนเรือ 

วันที่4-7 
ท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 10-13 ส.ค. 61 เทียบท่าด้วยการนั่งเรือโซดิแอกสู่ชายฝั่ง พาเที่ยวเมืองซซิิมิยุท - เมืองคิ
เคอทาร์ซวก - ธารน้ าแข็งอคิวิ เซอร์เมีย กลาเซียร์ - เมืองอิลลูลิแซท - ธารน้ าแข็ง Icefjor (มรดกโลก) 

วันที่8 เรือจอดเทียบท่า แคงเกอรล์ุสเซค - สนามบินแคงเกอร์ลสุเซค - บินภายในสู่ สนามบนิโคเปนเฮเกน - เข้าทีพัก 

วันที่9 ท่าเรือนูฮาวน ์- ล่องเรือชมทัศนียภาพของเมืองโคเปนเฮเกน - สนามบินโคเปนเฮเกน - เดินทางกลับ 

วันที่10 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 
7 ส.ค. 2561  กรุงเทพ - โคเปนเฮเกน 
22.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอินแถว D ประตูทางเข้าที่ 3-4 อาคารผู้โดยสารขาออก สาย

การบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ
8 ส.ค. 2560  โคเปนเฮเกน - ปราสาทเฟรเดอริคส์บอร์ก - ปราสาทโครนบอร์ก - ช้อปปิ้งจุใจ  
01.20 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) สู่สนามบินโคเปนเฮเกน (CPH) ประเทศเดนมาร์กโดยการบินไทย 

เที่ยวบินที่ TG950 สายการบินบริการอาหารค่ําและอาหารเช้า บนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 10.30 ชม.) 
07.40 น. เดินทางถึง สนามบินโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 

นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  นําท่านเดินทางสู ่เมืองเฮลซิงกอร ์(Helsingor) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ช.ม.) เป็นเมืองที่ต้ังอยู่ริมทะเลระหว่างช่องแคบของเดนมาร์ก-สวีเดน  
นําท่าน เข้าชมปราสาทเฟรเดอริคส์บอร์ก ปราสาทที่งดงามในรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองส์ สร้างขึ้น
โดย พระเจ้าเฟรดเดอริกที่ 2 นอกจากนี้ยังเป็นที่ประทับของกษัตริย์คริสเตียน ในราวศตวรรษที่ 17 ในอดีต
พระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีสําคัญทางศาสนาและพิธีสําคัญอื่นๆ ของพระมหากษัตริย์อย่างเช่น พิธี
ปราบดาภิเษก และยังเป็นสถานที่เก็บของสะสม ตลอดจนผลงานศิลปะของเชื้อพระวงศ์ ภายในตกแต่งด้วยความ
วิจิตรอ่อนช้อยอร่ามตาด้วยสีทองตามแบบฉบับเรเนซองส์ และมีห้องจัดแสดงกว่า 70 ห้องที่เปิดให้เข้าชม บน
เพดานเกือบทั้งพระราชวังเป็นงานจิตรกรรมของจิตรกรที่มีชื่อเสียง อันแสดงถึงเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ บริเวณ
โดยรอบพระราชวังมีการตกแต่งสวนอันเขียวชอุ่มในรูปแบบของบาโรค  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
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บ่าย นําท่าน เข้าชมปราสาทโครนบอร์ก  ปราสาทแห่งนี้สร้างมาเกือบ 500 ปี เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวยุโรปจากบท
ละครแฮมเล็ต วรรณกรรมชิ้นเอกของวิลเลียม เชคสเปียร์ ปราสาทโครนบอร์กเป็นผลงานชิ้นสําคัญของปราสาทใน
สถาปัตยกรรมเรเนซองส ์ทางตอนเหนือของยุโรป ซึ่งทําให ้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก
ในปี ค.ศ. 2000  

   

นําท่านสู่ ถนนสตรอยเกต (Strøget) แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของโคเปนเฮเกนและอยู่ใจกลางเมือง เป็นถนน            
คนเดินยาวที่สุดในโลกที่มีความคับคั่งของร้านค้า ตั้งแต่สินค้าราคาถูกและสินค้าแบรนด์เนมที่มีราคาแพงที่สุด       
ในโลก ถนนคนเดินนี้มีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรที่ยื่นจากศาลาว่าการเมืองไปยังถนน Kongens Nytorv Strøget 
จึงถูกตั้งเป็นชื่อเล่นของถนนคนเดินดังกล่าวตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมาและครอบคลุม ถนน 4 สายด้วยกัน
คือ Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet และ Østergade อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน (พร้อมเมนูกุ้งมังกร) 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก First Hotel Copenhagen **** หรือเทียบเท่า 

 

9 ส.ค. 2560  โคเปนเฮเก้น - แคงเกอร์ลุสเซค - เชคอินลงเรือ Ocean Diamond 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
08.00 น. นําท่านเดินทางสู ่สนามบินโคเปนเฮเกน (CPH) เพื่อเชคอิน 
11.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินแคงเกอร์ลุสเซค (SFJ) โดยสายการบินแอร์กรีนแลนด์ เที่ยวบิน GL781  
  (ใช้เวลาบินประมาณ 4.40 ชั่วโมง)  
11.40 น. เดินทางถงึสนามบินแคงเกอร์ลุสเซค (SFJ)  
  นําท่าน เชคอินลงเรือ Ocean Diamond ซึ่งเป็นเรือที่จะนําทุกท่านมุ่งสู่กรีนแลนด์และทุ่งน้ําแข็งแห่งขั้วโลกเหนือ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
  เรือนําท่านเดินทางออกจากท่าเรือแคงเกอร์ลุสเซค อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถและพักผ่อนตามอัธยาศัย 

(แนะนําให้ท่านออกกําลังกายในห้องยิม ที่มีบริการลูกค้าทุกท่าน เนื่องจากในวันรุ่งขึ้นจะเริ่มท่องเที่ยวในประเทศ
กรีนแลนด์ จึงแนะนําให้ท่านเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนสัมผัสกรีนแลนด์ ประเทศปลายสุดแห่งทวีปยุโรป
ติดขั้วโลกเหนอืมากที่สุด)  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
หมายเหตุ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
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  การท่องเที่ยวโดยเรือ Ocean Diamond ซึ่งเป็นเรือแบบ Expedition Cruise จะมีการน าท่านลงเรือเล็ก
หรือ Zodiac ในเกือบทุกๆวัน (ขึ้นกับสภาพอากาศเอื้ออ านวยเช่นกัน ดังนั้น โปรแกรมการท่องเที่ยว ระหว่าง
วันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2561 อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ) 

 
 

โปรแกรมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม 2561 
 

 
เมืองท่องเที่ยวในการเทียบท่าและลงเรือโซดิแอก (Zodiac Ship) : 10-14 สิงหาคม 2561 

(ทางเรือมีบรกิารอาหารเชา้, กลางวัน, เย็น, Tea Break ตลอดเวลา อาหาร Exclusive ไม่มีซ้ า) 
 
Sisimuit :   เมืองซิซิมิยุท เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของกรีนแลนด์ และเป็นแหล่งอารยธรรมอายุกว่า 4,000 ปี ที่ตั้งถิ่น

ฐานดั้งเดิมของชาวเอสกิโม (Inuit) ซึ่งยังหลงเหลือหลักฐานและร่องรอยความเป็นอยู่ให้เห็น และชมความยิ่งใหญ่
ของก้อนน้ําแข็ง ณ จุด ชมวิวบนเนินเขา สามารถเก็บภาพความประทับใจได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังเป็นเมืองท่า
ที่สําคัญแห่งหนึ่งของประเทศ เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดก้อนน้ําแข็งในเส้นทางเดินเรือในช่วงหน้าร้อน ทําให้
สามารถทําการล่องเรือ หรือขนส่งสินค้าทางเรือได้ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีสีสันของบ้านเรือนโดดเด่นที่สุด 
เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งเมืองใหญ่ของกรีนแลนด์ นําท่านเที่ยวชมเมืองซิซิมิยุท พร้อมทํากิจกรรมที่ทางเรือ Ocean 
Diamond จัดให้กับลูกค้า   

 
 

Qeqertarsuaq : นําท่านเที่ยวชม เมืองคิเคอทาร์ซวก (Qeqertarsuaq) เมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะทางตอนเหนือของกรีนแลนด์ 
เป็นอีกเมืองที่มีทัศนียภาพอันสวยงาม ทางเรือ Ocean Diamond นําท่านลงเรือโซดิแอก เพื่อขึ้นฝั่งและเที่ยว
ชมความน่ารักของเมืองอีกแห่งที่เรียกได้ว่าดํารงชีวิตอยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ท่านจะได้สัมผัสกับ
บรรยากาศธรรมชาติแห่งกรีนแลนด์ ทุ่งน้ําแข็ง และ วิถีชีวิตของชาวกรีนแลนด์ 
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Equip Sermia :  นําท่านสัมผัสประสบการณ์การสัมผัสธารน้ําแข็งอย่างใกล้ชิด กับการน่ังเรือโซดิแอก เพื่อชมความยิ่งใหญ่ 

ของธารน้ าแข็งอิควิ เซอร์เมีย กลาเซียร์ (Eqip Sermia Glacier) ซึ่งเป็นธารน้ําแข็งอีกแห่งบนผืนแผ่นดิน
ใกล้ขั้วโลกเหนือ ซึ่งหากช่วงที่อุณหภูมิสูงขึ้นจะทําให้ธารน้ําแข็งเกิดการละลายส่งเสียงดังเหมือนเสียงฟ้าร้อง 
อิสระให้ท่านได้สัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  

 

Ilulissat :  เมืองอิลลูลิแซท เมืองท่องเที่ยวสําคัญของเกาะกรีนแลนด์ ตัวเมืองถูกโอบล้อมด้วยธารน้ําแข็ง (Icefjord) ที่สวยงาม
อลังการจน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก สามารถมองเห็นก้อนน้ําแข็ง ( Iceberg) ได้แทบทุกจุดใน
เมือง นําท่านเที่ยวชมเมืองอิลลูลิแซท เพื่อเข้าถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกรีนแลนด์ เช่น เขตชุมชนเก่าแก่ 
ซึ่งตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1741, ท่าเรือประมง, โบสถ์และบ้านเรือน เป็นต้น จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ 
ล่องเรือชมธารน้ําแข็ง ตื่นตากับความอลังการของก้อนน้ําแข็งยักษ์ (Iceberg) ซึ่งเรียงรายอยู่ ตลอดเส้นทาง หาก
เป็นวันที่แสงแดดส่องประกายจะเห็นเฉดสีฟ้าน้ําเงินของก้อนน้ําแข็งไล่ระดับกันอย่างชัดเจน ถือเป็นประสบการณ์
สุดพิเศษครั้งหนึ่งในชีวิตที่ยากลืมเลือน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งดูปลาวาฬหลังค่อม (Humpback whales) อีกแห่ง
ที่สําคัญของกรีนแลนด์  

 
 
 14 ส.ค. 2561  แคงเกอร์ลุสเซค - โคเปนเฮเกน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
  เรือสําราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือแคงเกอร์ลุสเซค (Kangerlussuaq) นําท่านรับกระเป๋าสัมภาระ  
  นําท่านเดินทางสู ่สนามบินแคงเกอร์ลุสเซค เพื่อเชคอิน 
11.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินแคงเกอร์ลุสเซค (SFJ) สู่สนามบินโคเปนเฮเกน (CPH) โดยเที่ยวบิน GL782 (ใช้เวลาบิน

ประมาณ 4.20 ชั่วโมง) 
20.00 น. เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกน นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
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ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก First Hotel Copenhagen **** หรือเทียบเท่า 

 
15 ส.ค. 2561 โคเปนเฮเกน - ล่องเรือชมเมือง 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นําท่านสู่ ท่าเรือนูฮาวน์ (Nyhavn) ซึ่งแปลว่า ท่าเรือใหม่ เดิมเป็นท่าเรือพาณิชย์ที่ไว้สําหรับเรือจากทั่วทุกมุมโลก
มาเทียบท่า บริเวณนี้จึงรายล้อมไปด้วยผับ บาร์ และร้านขายเหล้า จากนั้น จึงค่อยๆ ปรับปรุงขึ้นมาเป็น
ร้านอาหารและตึกรามบ้านช่องที่มีสีสันสดใส ในช่วงฤดูร้อน นูฮาวน์ เป็นที่นิยมสําหรับวัยรุ่นชาวเดนมาร์กที่นิยม
มานั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม แต่ถ้าไม่ชอบ คิดว่าราคาแพงไป ก็สามารถไปหาซื้อเครื่องดื่มจากร้านขาย
ของชําและมานั่งที่ท่าเรือแห่งน้ีได้ตามอัธยาศัย นอกจากนี้ ยังเป็นที่สําหรับล่องเรือชมวิวและสถานที่ต่างๆ รอบกรุง
โคเปนเฮเกนได้อีกด้วย  
นําท่านลงเรือเพื่อล่องเรือชมทัศนียภาพของเมืองโคเปนเฮเกน (Canal Cruise)  อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความ
สวยงามของเมืองโคเปนเฮเกน ในมุมต่างๆผ่านโปรแกรมการล่องเรือชมเมือง ได้เวลาอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งก่ อน
เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร 

 
11.30 น. นําท่านเดินทางสู ่สนามบินโคเปนเฮเกน 
14.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินโคเปนเฮเกน โดยเที่ยวบิน TG951 (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ช.ม.) 
 สายการบินมีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ําระหว่างเที่ยวบิน  
16 ส.ค. 2561 กรุงเทพมหานคร   
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ.... 
 

ห้องพักเรือส าราญ Ocean Diamond 
ห้องพัก แบบ P (ห้องพักหน้าต่างกลมเล็ก 2 บาน, ขนาดห้อง 19 ตร.ม., ชั้น 3) 
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ห้องพัก แบบ O (ห้องพักหน้าต่าง Panorama, ขนาดห้อง 17-19 ตร.ม., ชั้น 4 มีเรือบังวิวเล็กนอ้ย) 

 
 
ห้องพัก แบบ D (ห้องพักหน้าต่าง Panorama, ขนาดห้อง 19 ตร.ม. ชัน้ 4,5,6 ) 

 
 

ค าแนะน า  สําหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ 

หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร ์และตารางเวลาการ

เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านใน

ภายหลัง 

              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 

สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 

 
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน (งดแถมกระเป๋า) รวมค่าวีซ่าเชงเก้นเดนมารก์ และกรีนแลนด์แล้ว 7-16 สิงหาคม 2561 

ราคาผู้ใหญ่ หรือ เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)   
(พักห้องคู่แบบมีหน้าต่างกลม (Pot Hole) ห้องแบบ Category P มีเพียง 4 ห้อง) ท่านละ 

199,900 

พักเด่ียวเพ่ิมท่านละ 110,000 

ราคาผู้ใหญพ่ักด้วยกัน 3 ท่าน ห้องมีหนา้ตา่ง (Triple Category P) ราคาท่านละ 189,900 

อัพเกรดห้องพักแบบ O  (หน้าต่างสี่เหลี่ยมใหญ ่มีเรือบังวิวเล็กน้อย ชั้น 4) เพิ่มเงินท่านละ  28,000 
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อัพเกรดห้องพักแบบ D  (หนา้ต่างสี่เหลี่ยมใหญ ่ชั้น 4,5,6 ) เพิ่มเงินท่านละ 65,000 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร ์เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 
BKK-CPH-BKK (เฉพาะ Thai Airways เท่านั้น) 

85,000 – 100,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่ 
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยนืยันเท่าน้ัน (คิด ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2560) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคนืเงินได้ และไม่สามารถเปลีย่นวันเดินทางได้ 
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไม่เกิน 7 กก.  
 
โปรแกรมท่องเที่ยวกรีนแลนด์ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TG/ GL (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, ค่าประกนัภัยทางอากาศ 
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  และ Service fee บนเรือ  
 ค่าที่พักตลอดการเดินทาง  
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ 
 ค่าวีซ่าเชงเก้นเดนมาร์ก และ กรีนแลนด ์
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางและทิปต่างๆ 
อัตรานี้ไม่รวมถึง 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

เพื่อประโยชน์ของผูเ้ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ะบุในรายการทั้งหมด 
หลังจากทา่นท าการจองทัวร์แล้ว ทางบรษิัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตัิตามเงื่อนไขดังกล่าว 

การช าระเงิน  
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 100,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
(ที่ไม่หมดอายภุายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหมส่ามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้
ที่ Fax 0 2116 6423 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 95 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 100 
วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา 
หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสทิธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
กรณียกเลิก 
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* ยกเลิก 121 วันทําการก่อนเดินทาง ไม่มีค่าใช้จ่าย (ตามกฎของเรือ)  
* ภายใน 90 – 120 วันทําการก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริง (ได้รับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์) 
* ภายใน 60 – 89 วันทําการ ก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริง (ได้รับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์) 
หมายเหต ุ: 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด 

 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทําการตกลง หรือ แจ้งก่อนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระ
มาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  

 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
เลือดหม ู

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ 

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และใน
กรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น) 

 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคํายืนยันว่า
ทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นัน้
ยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 

 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถงึท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
โรงแรมและห้อง 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน อาจจะทําให้
ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภมิตํ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
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 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึน้เครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทาํการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกนิ 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกัน
ในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื้อสนิค้าปลอดภาษีจากสนามบนิ จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เทีย่วบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและคา่พนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชั้น

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตล่ะสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสาย
การบิน หากน้ําหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึน้เครื่องได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทัวร ์ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ํากว่ามาตราฐานได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ําหนักสว่นที่
เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป อาจไม่เหมาะกับการถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) 
 

ผู้เดนิทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวซี่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง 
จะต้องช าระคา่เดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านัน้) 

 
 

เอกสารประกอบการขอวีซา่เชงเก้นประเทศเดนมาร์กและกรีนแลนด์ 
 (ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทําการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังน้ันถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพ่ือขอยื่น 
วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบต๋ัวเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย 

กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปให้ครบตามที่สถานฑูตฯ รอ้งขอ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่า 

หากติดขัดในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารในข้อใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิม่เติม  

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึน้ไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 
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2. รูปถ่ายสหีน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรูปตอ้งเป็นพื้นสขีาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสเีทา ใช้ไม่ได้) ห้าม
สวมแว่นสายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าทีเ่คยได)้  

3. สําเนาบัตรประชาชน  
4. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย) 
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคาํนําหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. สําเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คํานําหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. สําเนาใบมรณะบตัร  
8. สูติบัตร (กรณีเด็กตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
9. กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปีบรบิูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี  
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บดิาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบชุื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 

มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 

บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลักฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนักงานบริษทั : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตําแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน  
- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศกึษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา  

11. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เล่มเดียวกัน) 
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 
- สําเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ตํ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้งไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมดุและสําเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า) 

************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น ************** 

หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอดของ 
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนาสมุดบัญชี 
- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย 
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หากต้องการใช้บัญชีฝากประจํา ต้องเตรียมดังนี ้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุช่ือเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ตํ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูก

รับรองในจดหมายด้วย)  
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกัน 
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2  

 

(สถานฑูตไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวันในทุกกรณี  โปรดแนบบัญชีออมทรพัย์ หรือฝากประจ าเท่านัน้) 


