
 

 

 



 

 

 

กรีนแลนด์ (Greenland) เป็นหนึง่ในประเทศอินเทรนด์ที่สดุในตอนนี ้ หลงัจากได้รับการจดัอนัดบัเป็นหนึง่ใน 10 จดุหมาย
ปลายทางที่น่าท่องเที่ยวมากที่สดุในโลกจาก Lonely Planet เว็บไซต์ชื่อดงัของวงการท่องเที่ยวระดบัโลก ในปีนี ้กรีนแลนด์ พร้อมจะอวดโฉม
ให้นกัท่องเที่ยวได้ไปสมัผัสถึงความมหศัจรรย์ของธารน า้แข็งกว่า 1,833,900 ตารางกิโลเมตรที่ปกคลมุประเทศ หรือประมาณ 85% 
กรีนแลนด์ ประเทศที่ไม่ได้เขียวเหมือนชื่อแต่ได้ชื่อเรียกมาจาก Eric the Red ชาวไวกิง้ที่ถกูเนรเทศออกจากไอซ์แลนด์ลอ่งเรือมาพบเกาะ
ใหญ่ในปี 982 และกลบัไปบอกคนอื่นว่าพบ “กรีนแลนด์” เพื่อหลอกลอ่ให้เรืออีก 25 ล าออกจากท่าที่ไอซ์แลนด์เพื่อแสวงหาดินแดนแห่งใหม่
ที่ท าการเพาะปลกูได้ นบัเป็นการเร่ิมต้นของผู้อพยพชาวไวกิง้ผู้มาใหม่ มาอยู่ร่วมกบัคนพืน้เมืองชาวอินอูิต เสน่ห์ของกรีนแลนด์ มีความ
แตกต่างจากที่อื่นๆ ท าให้ที่นี่เป็นที่ใฝ่ฝันและเป็นจดุหมายที่หลายคนอยากมาสมัผสั แม้จะเป็นประเทศขนาดใหญ่ แต่เราก็รวมสถานที่
ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลต์ที่สดุไว้ในโปรแกรมท่องเที่ยว แล้วคณุละ่พร้อมที่จะไปกบัเรารึยงั 
7 เม.ย. 62 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ อาทติย์ 
22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภูมิ ประต ู 2-3 เคาน์เตอร์การบินไทย D16-19 เจ้าหน้าที่

ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน แล้วเชิญท่านรอ ณ ห้องพกั
ผู้ โดยสารขาออก 

 

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซือ้ตั๋วเคร่ืองบิน, เช่ารถ
โค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน 
(ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง 
ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการเปลีย่นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะ
เป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

8 เม.ย. 62 กรุงเทพฯ - โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - ปราสาทโครนบอร์ก - 
ปราสาทเฟดเดอริกบอร์ก 

จันทร์ 

01.20 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950 บินตรงสู่กรุงโคเปนเฮเก้น  
07.40 น. ถงึกรุงโคเปนเฮเก้น ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รถโค้ชรอรับคณะแล้วออก

เดินทางสูเ่มืองเฮลซิงกอร์ ตัง้อยู่ริมทะเลระหว่างช่องแคบของเดนมาร์ก-สวีเดน น าท่าน
เข้าชมปราสาทโครนบอร์ก ปราสาทแห่งนีส้ร้างมาเกือบ 500 ปี เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่
ชาวยโุรปจากบทละครแฮมเลต็ วรรณกรรมชิน้เอกของนักประพันธ์ชาวอังกฤษ วิลเลียม 
เชคสเปียร์ แวะบนัทกึภาพกบั ปราสาทเฟดเดอริกบอร์ก พระราชวังแห่งนีท้ี่ประทับของ
กษัตริย์คริสเตียนที่ 4 รู้จักกันดีในนามของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ สร้างอยู่
บนเกาะเล็กๆ 3 เกาะ ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบและสวนแบบบาร็อก ท าให้ปราสาท
แห่งนีดู้งดงามอลงัการเหมาะในการบันทึกภาพเป็นอย่างมาก สมกับเป็นพระราชวัง
แบบเรอเนสซองส์ที่ใหญ่ที่สดุในสแกนดิเนเวีย 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
14.00 น. เดินทางกลบัเข้าสูก่รุงโคเปนเฮเก้น แล้วน าคณะเข้าสูท่ี่พักโรงแรม อิสระให้ท่านพักผ่อน

หลงัจากเดินทางไกล หรือ เดินส ารวจสนิค้าบนถนนคนเดิน หรือถนนสตรอยก์ ถนนช้อป
ปิง้ที่ยาวที่สดุในโลก เร่ิมจากศาลาว่าการเมืองไปสิน้สดุที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้า
แบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ Louise Vuitton, Prada, Gucci, Bottega Veneta, Hermes 
ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดงัจากสวิส Bucherer เป็นต้น 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 พกัโรงแรม IMPERIAL HOTEL**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกัน  www.imperial-hotel-

copenhagen.com 
9 เม.ย. 62 โคเปนเฮเก้น - คังเกอร์ลุสซวก (กรีนแลนด์) - RUSSELL GLACIER อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม แล้วออกเดินทางสู่สนามบิน  
11.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Air Greenland เที่ยวบินที่ GL781 สูเ่มืองคังเกอร์ลสุซวก 09APR  GL781  1100-1140 



 

 

(Kangerlussuaq) (ใช้เวลาในการบิน 4.40 ช.ม.) 
11.40 น. ถงึสนามบินเมืองคังเกอร์ลสุซวก เมืองศนูย์กลางการบินทัง้ภายในและระหว่างประเทศ 

ปกคลมุด้วยแผ่นน า้แข็งกรีนแลนด์ (Greenland Ice Sheet) ที่ยิ่งใหญ่ รถโดยสารแบบ 
Off-Road จะน าท่านไปสมัผัสกบัธารน า้แข็งรัสเซล (Russell Glacier) หน้าผาน า้แข็งที่
มีขนาดใหญ่มีความสงูกว่า 60 เมตรเด่นตระหง่านอยู่ตรงหน้า ให้ท่านได้จินตนาการ
รูปลกัษณ์คล้ายดัง่สตัว์ในเขตขัว้โลกเหนือ อาทิ หมีขาว แมวน า้ หรือธารน า้ตก อนัเป็น
ประติมากรรมที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ เราจะค่อยๆเดินขึน้ไปบนธารน า้แข็งซึ่งทรง
พลงัที่สดุในธรรมชาติ ความใหญ่โตมหึมาล้อมรอบ 360 องศาที่จะท าให้ต่ืนเต้น
ตลอดเวลาในการเดินอยู่บนธารน า้แข็งที่ยังคงเหลอือยู่ในกรีนแลนด์ และแอนตาร์กติกา
เท่านัน้ ระหว่างเส้นทาง Off Road ผ่านทุ่งหญ้าทนุดร้า ท่านอาจจะได้พบกบั Musk ox 
ดาราดงัของที่นี่ และเรนเดียร์ที่อาศยัอยู่ตามธรรมชาติ รวมทัง้นกสายพนัธุ์ต่างๆ 

 

 (อาหารกลางวันจดัเป็นอาหารแบบปิกนิก หรือ ร้านอาหารก่อนออกเดินทาง 
ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละวัน ก่อนเร่ิมออกทัวร์กิจกรรม) 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 พกัโรงแรม HOTEL KANGERLUSSUAQ (โรงแรมที่พักมีให้บริการไม่ก่ีแห่ง และมี

ข้อจ ากดัในเร่ืองความหรูหราแต่มีความสะดวกสบายส าหรับนกัท่องเที่ยวตามมาตรฐาน
ยโุรป) 

www.hotelkangerlussuag.gl 

10 เม.ย. 62 ICE CAP POINT 660 พุธ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
 รถ 4WD รอรับท่านแล้วตะลยุผ่านทุ่งหญ้า ทะเลสาบ ภูเขาน า้แข็ง ทะเลทรายในหุบเขา 

ซึ่งเป็นภูมิประเทศที่งดงามหาที่เปรียบไม่ได้ในโลกใบนี  ้ระยะทางกว่า 40 ก.ม. จนถึง 
ICE CAP POINT 660 คือชัน้น า้แข็งที่ปกคลมุพืน้โลก (แถบขัว้โลกเหนือและใต้)  อีก
หนึง่ประสบการณ์อนัน่าจดจ าที่คณุจะได้อยู่บนแผ่นน า้แข็งที่ปกคลมุทัง้ประเทศคิดเป็น 
10% ของโลก ที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากแอนตาร์กติกา  

 (อาหารกลางวันจดัเป็นอาหารแบบปิกนิก หรือ ร้านอาหารก่อนออกเดินทาง 
ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละวัน ก่อนเร่ิมออกทัวร์กิจกรรม) 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 พกัโรงแรม HOTEL KANGERLUSSUAQ (โรงแรมที่พักมีให้บริการไม่ก่ีแห่ง และมี

ข้อจ ากดัในเร่ืองความหรูหราแต่มีความสะดวกสบายส าหรับนกัท่องเที่ยวตามมาตรฐาน
ยโุรป) 

www.hotelkangerlussuag.gl 

11 เม.ย. 62 คังเกอร์ลุสซวก - อลิลูลิทแซท - Hiking “The World Heritage Trail” พฤหัสบดี 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
10.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Air Greenland โดยเที่ยวบินที่ GL500 สูเ่มืองอิลลูิสแซท 

(ILULISSAT) 
11APR  GL500  1035-1120 

 

11.20 น. 
 

ถงึเมืองอิลลูิสแซท เมืองท่องเที่ยวที่ส าคญัของกรีนแลนด์ที่มีมรดกโลกทางธรรมชาติ 
Ilulissat Icefjord ความยาวราว 70 กิโลเมตร หรือที่เรียกกนัในภาษาท้องถ่ินว่า Kangia 
จะเต็มไปด้วยก้อนน า้แข็งและภูเขาน า้แข็ง (Iceberg) อนัมีที่มาจากธารน า้แข็งเซอร์เมก 
คยูาลเลก (Sermeq Kujalleq) ทางด้านทิศตะวนัออก ไหลลงสู่ท้องทะเลและมาออก
ทะเลเปิดบริเวณอ่าวดิสโก (Disko Bay) มีแผ่นน า้แข็งลอยน า้ขนาดใหญ่โตมากมาย
กระจดักระจายอยู่ตามผืนน า้ รวมพืน้ที่ทัง้หมดของแหล่งมรดกโลกแห่งนีร้าว 4,000 
ตารางกิโลเมตร 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

14.00 น. น าคณะ Hiking “The World Heritage Trail” เข้าสูบ่ริเวณฟยอร์ดน า้แข็ง (Ice Fjord) 
แห่งนีไ้ม่มีถนนที่จะเข้าถงึได้ การจะเข้าการเดินเข้าไปบนเส้นทางเดิน (Track Bridge) 
ทางเดินเป็นสะพานไม้เดินแบบสบายๆ ไปจนสดุเชิงเขา บริเวณนีคื้อ Sermermiut 
แหลง่ที่ขดุค้นหลกัฐานทางโบราณคดีอายกุว่า 4,000 ปี คือถิ่นฐานของมนษุย์ยคุหินที่
ใหญ่ที่สดุแห่งหนึง่บนเกาะกรีนแลนด์ สดุปลายแหลมนีคื้อจดุชมทิวทศัน์ที่ยิ่งใหญ่ของฟ
ยอร์ดน า้แข็งอิลลูสิแซต ซึง่มีแนวภูเขาน า้แข็งตัง้ตระหง่านทอดยาวคู่ขนานกบัชายฝ่ัง
ด้านใต้ ภาพประติมากรรมอนัน่าทึง่ของภูผาน า้แข็งที่ขาวโพลน มีเวิง้น า้ที่เปิดเป็น
เส้นทางให้เรือไม้สแีดงแลน่เข้ามาในฟยอร์ด เป็นภาพแนวพานอรามาไกลสดุสายตา ที่
มีฉากของธารน า้แข็งเซอร์เมก คยูาลเลก และธารน า้แข็งอื่นอีก 2-3 แห่ง น าพาแผ่น
น า้แข็งจ านวนมากมายมหาศาลลงมายังฟยอร์ดแห่งนี ้ เดินไปถ่ายภาพไปจนถงึทาง
แยกที่เส้นทางสายสแีดงมาบรรจบ เราก็วกลงเขาบนทางที่เป็นธรรมชาติ เราสามารถท า
เวลาขาลงได้ภายใน 1 ชัว่โมง ก็ไปถงึ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 พกัโรงแรม HOTEL ARCTIC (ในช่วงฤดูร้อนของกรีนแลนด์โรงแรมที่พกัค่อนข้างหา

ยาก) 
www.hotelarctic.com 

12 เม.ย. 62 อลิลูลิทแซท - ล่องเรือชมภูเขาน า้แขง็ (ICE BERG) - Ilulissat City 
Walk 

ศุกร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
10.00 น. ลอ่งเรือชมภูเขาน า้แข็ง กิจกรรมอนัเป็นที่สดุของการท่องเที่ยวกรีนแลนด์ Ice berg คือ

ชื่อเรียกของก้อนน า้แข็งที่แตกออกมาจาก Glacier บางก้อนที่เห็นด้วยสายตาเป็นภูเขา
ยาวกว่า 100 เมตร ลกัษณะพิเศษของมนัคือจะลอยอยู่ตามน า้และมีแค่ 10% เท่านัน้ที่
โผลเ่หนือน า้ขึน้มาให้เห็น นอกนัน้จะจมอยู่ใต้ทะเล ให้ท่านได้จินตนาการถงึความ
ใหญ่โตมหมึา Icebergs มากมายที่พบเห็นอยู่ทั่วไปแทบตลอดแนวชายฝ่ัง เป็นสิง่ที่หา
พบได้ยากย่ิงในที่อื่น ๆ บนโลกเรา ในอ่าว Diskobay โดยปกติจะมีวาฬอาศัยอยู่ถึง 15 
สายพนัธุ์ ในช่วงฤดหูนาวจะมี 3 สายพนัธุ์ที่อาศยัอยู่ในอ่าวนี ้ Narwhals Whale / 
Beluga Whale / Bow-Head Whale อาศยัอยู่ แต่ในปัจจบุนัไม่ค่อยได้พบเห็น Blue 
Whale / Keller Whale และในช่วงฤดูร้อนจะมี Minke whale / Fin whale and 
Humpback whale มาอวดโฉมรอต้อนรับนกัท่องเที่ยว 

 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
14.00 น. การเดินเที่ยวชมเมืองเป็นเสน่ห์อีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจในเมืองอิลลลูทิแซท เมืองนีม้ี

ขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศ ประชากรราว 4,500 คน ตัง้อยู่ในเขตเหนือเส้น
อาร์คติกถงึ 300 ก.ม. ในฤดหูนาวจะมีแสงสว่างเพียงระยะสัน้ ท่านสามารถชมแสง
เหนือ  AURORA BOREALIS ได้ตัง้แต่ 1 กนัยายน - 31 พฤษภาคม และในฤดูร้อน
ท่านสามารถชมปรากฏพระอาทิตย์เที่ยงคืนได้ในระหว่าง 1 มิถนุายน  - 31 สงิหาคม 
เมืองนีม้ีการค้นพบในปี 1741 ชื่อเรียกเดิมว่า ยาคอบฮาฟ์น เร่ืองราวในประวัติศาสตร์
ตัง้แต่เมื่อครัง้ยังเป็นเมืองขึน้ของเดนมาร์ก รวมไปถงึวฒันธรรมของชาวกรีนแลนด์ดิก 
ล้วนท าให้เมืองมีเสน่ห์มากขึน้ชวนให้หลงใหล ท่าจอดเรือของชาวประมงกว่า 100 ล า 
และอตุสาหกรรมการประมงอนัทนัสมยั ทัง้เป็นแหลง่อาหารและการสง่ออก แล้วเดิน
ต่อไปชมโบสถ์ Zion ซึง่สร้างมาตัง้แต่ปลายศตวรรษที่ 18 ถือเป็นสิง่ก่อสร้างที่ใหญ่ที่สดุ
ในกรีนแลนด์ยุคนัน้ ถดัไปเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองอิลลูิสแซต ซึง่จดัแสดงเร่ืองราวของแหลง่
ก่อนประวติัศาสตร์ Sermermiut อนัเป็นถิ่นฐานของมนษุย์ยคุหิน และเร่ืองราวของชน
พืน้เมืองคือ อินอูิต (Enuit) หรือเอสกิโม (Eskimo) วิถีชีวิต วฒันธรรม และเส้นทาง
การค้าของพวกเขากบัชาวยโุรป รวมถงึเร่ืองราวของนกัส ารวจขัว้โลกเหนือที่น่าสนใจ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง Knud Rasmussen นกัส ารวจขัว้โลกเหนือผู้ ย่ิงใหญ่ 

 
 

 
 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 พกัโรงแรม HOTEL ARCTIC (ในช่วงฤดูร้อนของกรีนแลนด์โรงแรมที่พกัค่อนข้างหา

ยาก) 
www.hotelarctic.com 



 

 

13 เม.ย. 62 อคิวปิ เซอร์เมีย (ต้นก าเนิดกลาเซียร์) เสาร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
08.00 น. น าท่านนัง่เรือขึน้ไปทางเหนือของเมืองอิลลลูทิแซทประมาณ 70 กิโลเมตร เป็นเมือง

ปากอ่าวธารน า้แข็งอิควิป เซอร์เมีย (Eqip Sermia) หรือรู้จกักนัในชื่อ “Eqi” กลา่วได้ว่า
เป็นธารน า้แข็งเก่าแก่อายหุลายหมื่นปี ที่ใหญ่ที่สดุในโลกเพียงแห่งเดียวที่มนษุย์
สามารถเข้าไปชมได้อย่างใกล้ชิดที่สดุ จัดเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2004 เป็นมรดกทาง
ธรรมชาติของโลกที่น่าต่ืนตาต่ืนใจซึง่ก้อนน า้แข็งจ านวนมหาศาลไหลลงทะเลทาง 
Ilulissat Icefjord (อิลลลูทิแซท ไอซ์ฟยอร์ด) ถือได้ว่าเป็นที่สดุของธารน า้แข็งทางฝ่ัง
ตะวนัตกของกรีนแลนด์   เป็นปากทางสูท่ะเลของธารน า้แข็ง Sermeq Kujalleq ซึง่เป็น
หนึง่ใน ธารน า้แข็งที่ไหลเร็วที่สดุในโลก 19 เมตรต่อวนั และนอกจากนัน้มนัก็ยงัมีการ
เคลือ่นตวัมากที่สดุในโลกด้วยธารน า้แข็งแห่งนีท้ าให้เกิดน า้แข็งเกิดการแตกตัวถงึ 35 
ลกูบาศก์กิโลเมตรต่อปี หรือ 10% ของน า้แข็งในกรีนแลนด์ทัง้หมดและมากกว่าธาร
น า้แข็งอื่นๆ รอบแอนตาร์กติกา เสียงการแตกตวัของน า้แข็งเปรียบเสมือนเสียงระเบิด
ดงักกึก้อง เคลือ่นตวัเบียดเสยีดกลายเป็นก้อนน า้แข็งน้อยใหญ่ลอยลอ่งอยู่กลางทะเล 
เชือ่กนัว่าก้อนน า้แข็งมหมึาที่เรือไททานิกชนจนอบัปางก็มีแหลง่ก าเนิดมาจากที่นี่ เดิน
ไปฟังเสยีงน า้แข็งไหลบดกนั นัง่ชมก้อนน า้แข็งไหลลงทะเล 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ Local 
บ่าย เรือล าเดิมจะน าเรากลบัไปส่งที่อิลลลูทิแซท ลอ่งเรือเลาะไปตามก้อนน า้แข็งน้อยใหญ่

ซึง่เราได้ไปพบจดุก าเนิดของมนัมาแล้ว 
 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 พกัโรงแรม HOTEL ARCTIC (ในช่วงฤดูร้อนของกรีนแลนด์โรงแรมที่พกัค่อนข้างหา

ยาก) 
www.hotelarctic.com 

14 เม.ย. 62 อลิลูลิทแซท - นุก - เท่ียวชมเมืองหลวง  อาทติย์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
 อิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเลน่ชมเมืองก่อนขึน้เดินทางสูภ่ัตตาคาร  
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
14.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Air Greenland โดยเที่ยวบินที่ GL513 สูเ่มืองนกุ  

(ใช้เวลาในการบิน 2 ชัว่โมง 10 นาที / เคร่ืองจอดแวะพกัที่เมืองคงัเกอร์ลสุซวก)  
14APR  GL513  1435-1645 

 

16.45 น. คณะถงึเมืองนกุ เมืองหลวงของประเทศมีประชากรอยู่อาศยั 17,000 คนเมืองรองลงมา
คือ Sisimiut (5,460 คน) Ilulissat (4,546 คน) Qaqortoq (3,306 คน) Aasiaat (3,005 
คน) โดยแต่ละเมืองตัง้อยู่ตามขอบของเกาะซึ่งมีภูมิอากาศที่อบอุ่นกว่า เมืองนีม้ีความ
เจริญเทียบเท่าเมืองในยโุรป มีมหาวิทยาลยักรีนแลนด์, พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, สนามกีฬา
ทัง้ในกลางแจ้งและในร่ม, ศนูย์แสดงศิลปวฒันธรรม หอสมุดแห่งชาติกรีนแลนด์ และ
พิพิธภัณฑ์ประวติัศาสตร์แห่งชาติ, ห้างสรรพสนิค้าอนัทนัสมัย และยงัเป็นที่ตัง้ของ
รัฐสภา และที่ท าการของรัฐบาลอีกด้วย 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 พกัโรงแรม HOTEL HANS EGEDE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกัน www.hhe.gl 
15 เม.ย. 62 นุก - ล่องเรือ Targa ชมฟยอร์ดน า้แขง็ - ธารน า้แขง็ - เท่ียวชมเมือง

หลวง - พพิธิภัณฑ์แห่งชาต ิ
จันทร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
09.00 น. น าคณะลอ่งเรือ Targa (12 ที่นัง่) สู ่Kangersuneq/Icefiord ภูมิทศัน์อนังดงามของผืน

แผ่นน า้แข็งกรีนแลนด์ที่เป็นทัง้ภูเขาสงู และการเคลือ่นตวัของธารน า้แข็งที่ย่ิงใหญ่
ก่อให้เกิดฟยอร์ดตามแนวชายฝ่ังทะเล ภูเขาน า้แข็งก้อนมหึมาลอยออกมาสูท่ะเลเปิด 
เรือค่อย ๆ เลยีบฟยอร์ดผ่านเข้าสู่ช่องแคบ Qoornoq ให้ท่านได้ต่ืนตาต่ืนใจกบัวิว
ทิวทศัน์อนังดงามตระการตาของธารน า้แข็ง Narsap Sermia gletcher เรือใช้เวลา
ประมาณ 2 ช.ม. เข้าสูบ่ริเวณที่ตัง้ของ Glacier/Qoornoq Fjord (ฟยอร์ด) ประดุจหนึง่  

http://www.hhe.gl/


 

 

ท่านเป็นนกัส ารวจที่ได้มาสมัผัสความย่ิงใหญ่ของท้องทะเลอาร์กติก ดินแดนขัว้โลก
เหนือ ท่านอาจะได้พบเห็นฝงูวาฬ ซึง่มีแหลง่อาศยัอยู่รอบๆ กรีนแลนด์ 

 (อาหารกลางวันจดัเป็นอาหารแบบปิกนิก หรือ ร้านอาหารก่อนออกเดินทาง 
ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละวัน ก่อนเร่ิมออกทัวร์กิจกรรม) 

 

14.00 น. ท่องเที่ยวชมเมืองหลวงโดย ไปชมย่าน Old Colonial Harbour ซึง่รอบๆ มีบ้านเรือน
แบบดัง้เดิมตัง้แต่ยคุ 50S-70S รวมทัง้โบสถ์ รูปปัน้ Mother of the Sea ที่ย า้เตือนถึง
ความสมัพนัธ์ของมนษุย์กบัธรรมชาติ เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกรีนแลนด์ ที่บอกเล่า
เร่ืองราวได้ดีที่สดุ มีหลกัฐานของคนกลุม่แรก (Indigenous people) อาศยัอยู่ที่นี่เมื่อ 
4,500 ปีมาแล้ว ก่อนที่พวกไวกิง้และสแกนดิเนเวียนจะเร่ิมเข้ามาเพื่อลา่อาณานิคม 
การเปลีย่นแปลงรูปแบบของสงัคม วิถีชีวิต การนบัถือศาสนาของคนพืน้เมืองเดิม ที่จดั
แสดงไว้อย่างน่าชม ผ่านไปชมอาคารบ้านเรือน บ้านไม้หลงัเลก็ ๆ สสีนัฉดูฉาด ทัง้แดง 
เขียว เหลอืง ม่วง ชมพ ูเป็นเสน่ห์ของกรีนแลนด์ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 พกัโรงแรม HOTEL HANS EGEDE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกัน www.hhe.gl 
16 เม.ย. 62 เดินทางสู่สนามบินนุก - บินกลับกรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  16APR  GL544  1040-1135 

16APR  GL782  1310-2130 09.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Air Greenland โดยเที่ยวบินที่ GL544 / GL782  
แวะเปลีย่นเคร่ืองที่เมืองคังเกอร์ลสุซวก 

 **ไม่มีอาหารกลางวัน และเย็นบริการเน่ืองจากอยู่ระหว่างบิน**  
20.00 น. ถงึกรุงโคเปนเฮเก้น รถรอรับคณะแล้วน าเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม  
 พกัโรงแรม IMPERIAL HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  www.imperial-hotel-

copenhagen.com 
17 เม.ย. 62 เท่ียวกรุงโคเปนเฮเก้น - ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
08.30 น. ก่อนเดินทางไปสนามบิน น าคณะเที่ยวชมกรุงโคเปนเฮเก้นสง่ท้าย ถ่ายรูปคู่กบัเงือก

น้อยลติเติล้เมอร์เมด สญัลกัษณ์ของเมือง, สวนสาธารณะท่านจะพบกบัน า้พเุกฟิออน 
เทพธิดาผู้ เสียสละกบับตุรชายที่ร่วมกนัสร้างเกาะซีแลนด์ขึน้มา ถ่ายรูปด้านหน้า
พระราชวงัอมาเลยีนบอร์ก ที่ประทบัในฤดหูนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก แล้วเดินทาง
สูส่นามบิน 

 

14.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG951 บินตรงสู่กรุงเทพฯ  
18 เม.ย. 62 เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ พฤหัสบดี 
06.00 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

 
 

(หมายเหต ุโปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรมของแต่ละวนั
เดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 
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ค่าทวัร์รวม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที่ 22 พฤศจกิายน 2561 

 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
 ค่าเข้าตามระบใุนรายการ 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกัน โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คัดสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแต่ละประเทศ 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา 2 ยโูรต่อท่าน / วนั 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดนมาร์ค (เชงเก้น)ส าหรับเข้าประเทศกรีนแลนด์ 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/

อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอุบัติเหตุ ส าหรับผู้ เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตัว 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของ
ท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

 ส าหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระขึน้
เคร่ืองได้น า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่เกิน 20 
กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวาง
น า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกัและค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกั ค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จกั

และเชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณา
จองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง ซึง่เงินมัดจ า
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์สว่นที่เหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่าน
ไม่ช าระเงินสว่นที่เหลอืตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี  ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หัวหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมี
ผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

 
 
 
 



 

 

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge) 
 1. การยกเลกิและขอเงินค่าบริการที่ช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัต่อไปนี  ้

1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว  
ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 

1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว  
ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 

1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบ น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว  
ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจัดน าเที่ยวต่อไปนี ้ให้น ามาหกัจากเงิน
ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสงูกว่าเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก
นกัท่องเที่ยวไม่ได้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี  ้
2.1   ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
2.2   ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
2.3   ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 
โดยประกาศใช้นบัตัง้แต่วนัที่ 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวันเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้อง

ช าระค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัท
ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบ
กบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์สว่นที่เหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100%, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านัน้  

ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 22 พฤศจกิายน 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทัวร์สว่นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที่ออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หากท่าน



 

 

ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจัดโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่สถานที่เข้าชมนัน้ ๆ ปิด

ท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อน
ช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (Porter) 
  ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่าน

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลง
ได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินไทยอนญุาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ท่าน
ไม่อาจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบ
เท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบิน
ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน า้หนักส่วนที่เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง  
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบ
ต่อการสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชดัเจน

ในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศเดนมาร์ก ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันท าการ 
**ผู้ เดินทางทกุท่านต้องมาแสดงตน ณ ศนูย์ย่ืนค าร้องวีซ่าประเทศเดนมาร์ก** 

  พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่า
ในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า 

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไม่ใช่รูปขาวด า, หน้าใหญ่ และห้ามสแกน) มีอายไุม่เกิน 6 
เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป  

 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส , 
หย่า / ส าเนาสติูบัตร ในกรณีอายไุม่ถงึ 20 ปีบริบรูณ์  

 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุ
ต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไป
ท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา  อพัเดท 1 เดือนก่อนย่ืนวีซ่า 

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 3  
เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน  

 Statement บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน อพัเดทการเงินไม่เกิน 15 วนัก่อนย่ืนค าร้องขอวีซ่า  ควรเลอืก
เลม่ที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสูภู่มิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใด
บญัชีหนึง่ในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนงัสอืรับรองจากทางธนาคารเป็นsponsorรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย 

 **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน รวมถงึบัญชีติดลบต่างๆ ทัง้บัญชีส่วนตัวและบัญชีบริษัทฯ** 
 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ  1-

6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างาน
ของท่าน   โดยระบชุื่อผู้ เดินทางและเหตผุลที่จัดการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนักเรียน นกัศึกษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, 

มารดา จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึง่ได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือ
เขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าท่านจะ
ถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดั
หมาย และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา 
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลกิวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็น
เหตผุลใดก็ตาม ท่านไม่มีสทิธ์ิเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 

 


