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กรีนแลนด ์ (Greenland) เป็นหนึ่งในประเทศอินเทรนดท์ี่ไดร้บัการจดัอนัดบัเป็นหนึ่งใน 10 จดุหมายปลายทางที่นา่ท่องเที่ยว
มากที่สดุใน กรีนแลนดพ์รอ้มจะอวดโฉมใหน้กัท่องเที่ยวไดไ้ปสมัผสัถึงความมหศัจรรยข์องธารน า้แข็งกว่า 1,833,900 ตารางกิโลเมตรที่ปก
คลมุประเทศ หรือประมาณ 85% กรีนแลนด ์ ประเทศที่ไม่ไดเ้ขยีวเหมือนชื่อแต่ไดช้ื่อเรยีกมาจาก Eric the Red ชาวไวกิง้ที่ถกูเนรเทศออก
จากไอซแ์ลนดล่์องเรือมาพบเกาะใหญ่ในปี 982 และกลบัไปบอกคนอื่นวา่พบ “กรีนแลนด”์ เพื่อหลอกล่อใหเ้รืออีก 25 ล าออกจากท่าที่
ไอซแ์ลนดเ์พื่อแสวงหาดินแดนแหง่ใหม่ที่ท  าการเพาะปลกูได ้ นบัเป็นการเริม่ตน้ของผูอ้พยพชาวไวกิง้ผูม้าใหม่ มาอยู่รว่มกบัคนพืน้เมือง
ชาวอินอูติ เสน่หข์องกรีนแลนด ์ มีความแตกตา่งจากที่อื่นๆ ท าใหท้ี่นี่เป็นท่ีใฝ่ฝันและเป็นจดุหมายที่หลายคนอยากมาสมัผสั แมจ้ะเป็น
ประเทศขนาดใหญ่ แตเ่ราก็รวมสถานท่ีท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลตท์ี่สดุไวใ้นโปรแกรมท่องเที่ยว แลว้คณุล่ะพรอ้มที่จะไปกบัเรารยึงั 
6 เม.ย. 63 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ จันทร ์
22.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิประต ู2-3 เคานเ์ตอรก์ารบินไทย D16-19 เจา้หนา้ที่ให้

การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเชค็อิน แลว้เชิญทา่นรอ ณ หอ้งพกัผูโ้ดยสาร
ขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบรษิัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโคช้, 
จองที่พัก, รา้นอาหาร สถานที่ เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร ์กรณีที่ เกิด
เหตกุารณ ์อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้
เครื่องไม่ทนั), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ท าให้
การเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรม
ได ้หัวหนา้ทวัร ์มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่
ช  าระแลว้ เพราะทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ้่าย
อื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร ์หวัหนา้ทวัรจ์ะแจ้งใหท้่านทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทาง
บรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

 

7 เม.ย. 63  กรุงเทพฯ - โคเปนเฮเก้น (เดนมารก์) - ปราสาทโครนบอรก์ - ปราสาท
เฟดเดอริกบอรก์ 

อังคาร 

01.20 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950 บินตรงสู่กรุงโคเปนเฮเกน้  
07.40 น. ถึงกรุงโคเปนเฮเกน้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รถโคช้รอรบัคณะแลว้ออก

เดินทางสู่เมืองเฮลซิงกอร ์ตัง้อยู่รมิทะเลระหว่างช่องแคบของเดนมารก์-สวีเดน น าท่าน
เขา้ชมปราสาทโครนบอรก์ ปราสาทแห่งนีส้รา้งมาเกือบ 500 ปี เป็นท่ีรูจ้กักันดีในหมู่ชาว
ยโุรปจากบทละครแฮมเล็ต วรรณกรรมชิน้เอกของนกัประพนัธช์าวองักฤษ วิลเลียม เชคส
เปียร ์แวะบันทึกภาพกับ ปราสาทเฟดเดอริกบอรก์ พระราชวังแห่งนี ้ที่ประทับของ
กษัตรยิค์ริสเตียนที่ 4 รูจ้กักนัดีในนามของพิพิธภณัฑป์ระวตัิศาสตรแ์ห่งชาติ สรา้งอยู่บน
เกาะเล็กๆ 3 เกาะ ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบและสวนแบบบาร็อก ท าใหป้ราสาทแห่งนีดู้
งดงามอลงัการเหมาะในการบนัทึกภาพเป็นอย่างมาก สมกับเป็นพระราชวงัแบบเรอเนส
ซองสท์ี่ใหญ่ที่สดุในสแกนดิเนเวีย 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
14.00 น. เดินทางกลับเขา้สู่กรุงโคเปนเฮเกน้ แลว้น าคณะเขา้สู่ที่พักโรงแรม อิสระให้ท่านพกัผ่อน

หลงัจากเดินทางไกล หรือ เดินส ารวจสินคา้บนถนนคนเดิน หรือถนนสตรอยก ์ถนนชอ้ป
ป้ิงที่ยาวที่สดุในโลก เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิน้สดุที่ Kongens Nytorv ที่มีสินคา้แบ
รนด์เนมชื่อดัง อาทิ  Louise Vuitton, Prada, Gucci, Bottega Veneta, Hermes ร ้าน
นาฬิกาหรูแบรนดด์งัจากสวิส Bucherer เป็นตน้ 

 

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

copenhagen.com 
8 เม.ย. 63 โคเปนเฮเก้น – อิลลูลิแซท (กรีนแลนด)์  พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม แล้วออกเดนิทางสู่สนามบนิ  
10.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Air Greenland เที่ยวบินที่ GL781 สู่เมืองคงัเกอรล์สุซวก 

(Kangerlussuaq)   

11.25 น. ถึงสนามบินเมืองคงัเกอรล์สุซวก เพื่อรอเปล่ียนเที่ยวบิน  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

http://www.imperial-hotel-copenhagen.com/
http://www.imperial-hotel-copenhagen.com/
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13.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิลลลิูแซท (ILULISSAT) โดยสายการบิน Air Greenland เที่ยวบินที่ 
GL580 

 

14.15 น. ถึงเมืองอิลลิูสแซท เมืองท่องเที่ยวที่ส  าคญัของกรีนแลนดท์ี่มมีรดกโลกทางธรรมชาต ิ
Ilulissat Icefjord ความยาวราว 70 กิโลเมตร หรือที่เรียกกนัในภาษาทอ้งถิ่นว่า Kangia 
จะเตม็ไปดว้ยกอ้นน า้แข็งและภเูขาน า้แขง็ (Iceberg) อนัมีที่มาจากธารน า้แข็งเซอรเ์มก  
คยูาลเลก (Sermeq Kujalleq) ทางดา้นทิศตะวนัออก ไหลลงสู่ทอ้งทะเลและมาออกทะเล
เปิดบรเิวณอ่าวดิสโก (Disko Bay) มีแผ่นน า้แขง็ลอยน า้ขนาดใหญ่โตมากมายกระจดั
กระจายอยู่ตามผืนน า้ รวมพืน้ท่ีทัง้หมดของแหล่งมรดกโลกแหง่นีร้าว 4,000 ตาราง
กโิลเมตร รถรอรบัคณะแลว้น าเขา้สู่ที่โรงแรมที่พกั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 พกัโรงแรม HOTEL ARCTIC หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.hotelarctic.com 
9 เม.ย.63 อิลลูลิทแซท -ล่องเรือชมภูเขาน ้าแข็ง (ICE BERG) - Ilulissat City Walk พฤหัสบดี 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม   
10.00 น. ล่องเรือชมภเูขาน า้แข็ง กิจกรรมอนัเป็นท่ีสดุของการท่องเที่ยวกรนีแลนด ์Ice berg คือชื่อ

เรียกของกอ้นน า้แข็งที่แตกออกมาจาก Glacier บางกอ้นท่ีเห็นดว้ยสายตาเป็นภเูขายาว
กว่า 100 เมตร ลกัษณะพเิศษของมนัคือจะลอยอยูต่ามน า้และมแีค่ 10% เท่านัน้ท่ีโผล่
เหนือน า้ขึน้มาใหเ้ห็น นอกนัน้จะจมอยู่ใตท้ะเล ใหท้่านไดจ้ินตนาการถึงความใหญ่โต
มหึมา Icebergs มากมายที่พบเห็นอยู่ทั่วไปแทบตลอดแนวชายฝ่ัง เป็นส่ิงที่หาพบไดย้าก
ยิ่งในท่ีอื่น ๆ บนโลกเรา ในอ่าว Diskobay โดยปกติจะมีวาฬอาศยัอยู่ถึง 15 สายพนัธุ ์
ในช่วงฤดหูนาวจะมี 3 สายพนัธุท์ี่อาศยัอยู่ในอา่วนี ้Narwhals Whale / Beluga Whale / 
Bow-Head Whale อาศยัอยู่ แต่ในปัจจบุนัไม่ค่อยไดพ้บเห็น Blue Whale / Keller 
Whale และในช่วงฤดรูอ้นจะมี Minke whale / Fin whale and Humpback whale มา
อวดโฉมรอตอ้นรบันกัท่องเที่ยว 

 
 
   

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เรือล าเดมิจะน าเรากลบัไปส่งที่อิลลลิูทแซท จากนัน้เดินเล่นชมเมืองซือ้ของที่ระลกึอาทิ

เชน่ งานศิลปะเฉพาะของกรีนแลนด ์ การเดินเที่ยวชมเมืองเป็นเสน่หอ์ีกกิจกรรมหน่ึงที่
น่าสนใจในเมืองอิลลลิูทแซท เมอืงนีม้ีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศ ประชากรราว 
4,500 คน ตัง้อยู่ในเขตเหนือเสน้อารค์ติกถึง 300 ก.ม. ในฤดหูนาวจะมีแสงสวา่งเพียง
ระยะสัน้ ท่านสามารถชมแสงเหนือ  AURORA BOREALIS ไดต้ัง้แต่ 1 กนัยายน - 31 
พฤษภาคม และในฤดรูอ้นท่านสามารถชมปรากฏพระอาทิตยเ์ที่ยงคืนไดใ้นระหวา่ง 1 
มิถนุายน  - 31 สิงหาคม เมืองนีม้ีการคน้พบในปี 1741 ชื่อเรยีกเดมิวา่ ยาคอบฮาฟ์น 
เรื่องราวในประวตัิศาสตรต์ัง้แตเ่มื่อครัง้ยงัเป็นเมืองขึน้ของเดนมารก์ รวมไปถึงวฒันธรรม
ของชาวกรีนแลนดด์ิก ลว้นท าใหเ้มืองมเีสน่หม์ากขึน้ชวนใหห้ลงใหล ท่าจอดเรือของ
ชาวประมงกวา่ 100 ล า และอตุสาหกรรมการประมงอนัทนัสมยั ทัง้เป็นแหล่งอาหารและ
การส่งออก แลว้เดินต่อไปชมโบสถ ์ Zion ซึง่สรา้งมาตัง้แต่ปลายศตวรรษที่ 18 ถือเป็น
ส่ิงก่อสรา้งทีใ่หญ่ที่สดุในกรีนแลนดย์คุนัน้ ถดัไปเป็นพิพธิภณัฑเ์มืองอิลลิูสแซต ซึ่งจดั
แสดงเรื่องราวของแหล่งก่อนประวตัิศาสตร ์Sermermiut อนัเป็นถิ่นฐานของมนษุยย์คุหิน 
และเรื่องราวของชนพืน้เมืองคือ อินอูิต (Enuit) หรือเอสกิโม (Eskimo) วิถีชีวิต วฒันธรรม 
และเสน้ทางการคา้ของพวกเขากบัชาวยโุรป รวมถงึเรื่องราวของนกัส ารวจขัว้โลกเหนือที่
น่าสนใจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง Knud Rasmussen นกัส ารวจขัว้โลกเหนือผูย้ิ่งใหญ่ 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 พกัโรงแรม HOTEL ARCTIC หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.hotelarctic.com 
10เม.ย.63 Hiking The World Heritage Trail -  Snowmobile ศุกร ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม   
10.00 น. น าคณะ Hiking “The World Heritage Trail” เขา้สู่บรเิวณฟยอรด์น า้แข็ง (Ice Fjord) 

แห่งนีไ้ม่มีถนนท่ีจะเขา้ถงึได ้ การจะเขา้การเดินเขา้ไปบนเสน้ทางเดิน (Track Bridge) 
ทางเดินเป็นสะพานไมเ้ดินแบบสบายๆ ไปจนสดุเชิงเขา บรเิวณนีค้ือ Sermermiut      
แหล่งที่ขดุคน้หลกัฐานทางโบราณคดีอายกุว่า 4,000 ปี คือถิ่นฐานของมนษุยย์คุหินท่ี
ใหญ่ที่สดุแห่งหน่ึงบนเกาะกรีนแลนด ์ สดุปลายแหลมนีค้ือจดุชมทิวทศันท์ี่ยิง่ใหญ่ของฟ  

http://www.hotelarctic.com/
http://www.hotelarctic.com/
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ยอรด์น า้แขง็อิลลิูสแซต ซึง่มีแนวภเูขาน า้แขง็ตัง้ตระหงา่นทอดยาวคูข่นานกบัชายฝ่ังดา้น
ใต ้ ภาพประติมากรรมอนัน่าทึง่ของภผูาน า้แข็งที่ขาวโพลน มเีวิง้น า้ที่เปิดเป็นเสน้ทาง   
ใหเ้รือไมสี้แดงแล่นเขา้มาในฟยอรด์ เป็นภาพแนวพานอรามาไกลสดุสายตา ที่มีฉากของ
ธารน า้แขง็เซอรเ์มก คยูาลเลก และธารน า้แขง็อื่นอีก 2-3 แหง่ น าพาแผ่นน า้แข็งจ านวน
มากมายมหาศาลลงมายงัฟยอรด์แห่งนี ้ เดินไปถา่ยภาพไปจนถึงทางแยกที่เสน้ทาง    
สายสีแดงมาบรรจบ เราก็วกลงเขาบนทางที่เป็นธรรมชาติ เราสามารถท าเวลาขาลงได้
ภายใน  1 ชั่วโมง 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านสมัผสักบัประสบการณอ์นัน่าประทบัใจในการขบัขี่รถ SNOWMOBILE  พาหนะที่

ถกูออกแบบใหข้บัเคลื่อนไปบนทะเลสาบน า้แขง็ ท่ามกลางทศันียภาพท่ีน่าตื่นตาตื่นใจ
ของ Ilulissat Ice Fjord โดยทา่นจะไดร้บัค าแนะน าในการขบัขี่ที่ถกูตอ้งสนกุสนานและ
ปลอดภยัจากเจา้หนา้ที่ผูเ้ชี่ยวชาญ โดยทางบรษิัทฯ จะมีการจดัเตรียมเครื่องกนัหนาวให้
ท่านอย่างครบถว้น 

 
18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 พกัโรงแรม HOTEL ARCTIC หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.hotelarctic.com 
11เม.ย.63 อิลลูลิทแซท – สุนัขลากเล่ือน – คังเกอรลุ์สซวก - ล่าแสงเหนือ เสาร ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม   
09.00 น. น าท่านสมัผสัประสบการณส์นุขัลากเล่ือน ซึ่งเป็นอกีหนึง่กิจกรรมที่น่าสนใจของ

กรนีแลนดซ์ึ่งมีตน้ก าเนดิมาจากชาวพืน้เมืองอินนอูิตเมื่อกว่า 2,000 ปี เมืองอิลลลิูแซทถือ
วา่เป็นเมืองที่มีพืน้ท่ีส าหรบัลากเล่ือนใหญ่ที่สดุในกรนีแลนด ์

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
15.20 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Air Greenland เที่ยวบินที่ GL515 สู่เมืองคงัเกอรล์สุซวก    

 16.10 น. ถึงสนามบินเมืองคงัเกอรล์สุซวก เมืองศูนยก์ลางการบินทัง้ภายในและระหวา่งประเทศ 
ปกคลมุดว้ยแผ่นน า้แข็งกรีนแลนด ์(Greenland Ice Sheet) ที่ยิ่งใหญ่ 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 **Aurora Hunting** ดว้ยขอ้จ ากดัเนื่องจากมีแสงไฟภายในเมืองมาก ดงันัน้เราจะ

น าท่านออกไปนอกเมืองใหไ้กลและปลอดแสงไฟเพื่อเฝา้ชมปรากฏการณแ์สงเหนือ 
 

 
 
 
 

 พกัโรงแรม HOTEL KANGERLUSSUAQ (โรงแรมที่พกัมใีหบ้รกิารไม่ก่ีแห่งและมี
ขอ้จ ากดัในเรื่องความหรูหราแตม่ีความสะดวกสบายส าหรบันกัทอ่งเที่ยวตามมาตรฐาน
ยโุรป) 

www.hotelkangerlussuaq.gl 

12เม.ย.63 คังเกอรลุ์สซวก – ICE CAP POINT 660  อาทติย ์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม   
10.00 น. รถ 4WD รอรบัท่านแลว้ตะลยุผ่านทุ่งหญา้ ทะเลสาบ ภเูขาน า้แข็ง ทะเลทรายในหบุเขา 

ซึ่งเป็นภมูิประเทศที่งดงามหาที่เปรียบไม่ไดใ้นโลกใบนี ้ระยะทางกว่า 40 ก.ม. จนถึง ICE 
CAP POINT 660 คือชัน้น า้แข็งที่ปกคลมุพืน้โลก (แถบขัว้โลกเหนือและใต)้ อีกหนึง่
ประสบการณอ์นัน่าจดจ าที่คณุจะไดอ้ยู่บนแผ่นน า้แข็งที่ปกคลมุทัง้ประเทศคิดเป็น 10% 
ของโลก ที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากแอนตารก์ตกิา ระหว่างเสน้ทางผ่านทุ่งหญา้
ทนุดรา้ ท่านอาจจะไดพ้บกบั Musk ox ดาราดงัของที่นี่ และเรนเดยีรท์ี่อาศยัอยู่ตาม
ธรรมชาติ รวมทัง้นกสายพนัธุต์่างๆ 

 

12.00 น. (อาหารกลางวันจดัเป็นอาหารแบบปิกนิก หรอื ร้านอาหารก่อนออกเดนิทาง ทัง้นี้
ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละวนั ก่อนเร่ิมออกทัวร์กิจกรรม) 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

http://www.hotelarctic.com/
http://www.hotelkangerlussuaq.gl/
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 พกัโรงแรม HOTEL KANGERLUSSUAQ (โรงแรมที่พกัมีใหบ้รกิารไม่ก่ีแห่ง และมี
ขอ้จ ากดัในเรื่องความหรูหราแตม่ีความสะดวกสบายส าหรบันกัทอ่งเที่ยวตามมาตรฐาน
ยโุรป) 

www.hotelkangerlussuaq.gl 

13เม.ย.63 เดินทางสู่สนามบินคังเกอรลุ์สซวก - โคเปนเฮเก้น (เดนมารก์) จันทร ์
09.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
11.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน้โดยสายการบิน Greenland Air เที่ยวบินที่ GL780  
 **ไม่มีอาหารกลางวันบริการเน่ืองจากอยู่ระหว่างบิน**  
20.00 น. ถึงกรุงโคเปนเฮเกน้ รถรอรบัคณะเดินทางสูภ่ตัตาคาร  
21.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 พกัโรงแรม IMPERIAL HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.imperial-hotel-

copenhagen.com 
14เม.ย.63 เทีย่วกรุงโคเปนเฮเก้น - ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม   
08.30 น. ก่อนเดินทางไปสนามบิน น าคณะเที่ยวชมกรุงโคเปนเฮเกน้ส่งทา้ย ถ่ายรูปคู่กบัเงือกนอ้ย

ลิตเติล้เมอรเ์มด สญัลกัษณข์องเมือง, สวนสาธารณะท่านจะพบกบัน า้พเุกฟิออน 
เทพธิดาผูเ้สียสละกบับตุรชายที่รว่มกนัสรา้งเกาะซีแลนดข์ึน้มา ถ่ายรูปดา้นหนา้
พระราชวงัอมาเลียนบอรก์ ที่ประทบัในฤดหูนาวของราชวงศแ์หง่เดนมารก์ แลว้เดินทางสู่
สนามบนิ 

 

14.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG951 บินตรงสู่กรุงเทพฯ  
15เม.ย.63 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ พุธ 
06.00 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุโปรแกรมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรมของแต่ละวนั
เดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณค์รบถว้น จะส่งใหท้่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

http://www.hotelkangerlussuaq.gl/
http://www.imperial-hotel-copenhagen.com/
http://www.imperial-hotel-copenhagen.com/
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ค่าทวัรร์วม : 
 ▪ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่15 มกราคม 2563 

▪ ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
▪ ค่าเขา้ตามระบใุนรายการ 
▪ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบทา้ยในหวัขอ้  “โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation)” 
▪ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ 
▪ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คดิอตัรา 2 ยโูรต่อทา่น / วนั 
▪ ค่าธรรมเนียมวีซา่เดนมารค์ (เชงเกน้)ส าหรบัเขา้ประเทศกรีนแลนด ์
▪ ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสียชีวิต/

อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอุบตัิเหตุ ส าหรบัผูเ้อาประกันภยัอายุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกันภยั 
1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 
1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

▪ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของ
ท่านเองไมเ่กิน 7 กิโลกรมั 

▪ ส าหรบัสายการบินไทย อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครื่อง น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั และสามารถถือสมัภาระขึน้เครื่องได้
น า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั / ส าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่เกิน 20 กิโลกรมั/ใบ 
โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เครื่องน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิ
ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกัและคา่อาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกั ค่าอาหารและ

เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบรษิัทฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิม่ 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือท่ีท่านรูจ้กัและ

เชื่อถือได ้ซึ่งจะดแูลทา่นดว้ยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์
และช าระเงินมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหนึ่งทา่น ภายใน 3 วันนับจากวนัทีจ่อง ซึ่งเงินมดัจ าดงักล่าวจะ
เป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วน
ที่เหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษิัทฯถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเีงื่อนไข 

ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหว่างทวัร ์ อาทิเช่น ผูท้ี่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย 

สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่างทวัร ์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่ก่อหวอด 
ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบั
ผูร้ว่มคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  
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การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge) 
 1. การยกเลิกและขอเงินคา่บรกิารท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสามสิบวนั ก่อนวนัที่น าเที่ยว  
ให้คนื 100% ของเงนิค่าบริการ 

1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวนั ก่อนวนัที่น าเที่ยว  
ให้คนื 50% ของเงนิค่าบริการ 

1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบ น้อยกว่าสบิห้าวัน กอ่นวนัที่น าเที่ยว  
ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ไดจ้่ายจรงิ เพื่อการเตรียมการจดัน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้ ามาหกัจากเงินค่าบรกิารท่ี
ตอ้งจา่ยตามขอ้ 1 แต่ถา้คา่ใชจ้า่ยสงูกวา่เงินคา่บรกิารท่ีไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจากนกัท่องเที่ยวไม่ได ้
ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี ้
2.1   ค่าธรรมเนยีมการขอวีซ่า 
2.2   ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
2.3   ค่าใชจ้า่ยที่จ  าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ี่น ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใชน้บัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 60 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย  
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทาง
ตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากท่านไม่แนใ่จในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบั
เจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนที่ทา่นจะช าระเงินค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้ 50%, ออสเตรยีนแอร์

ไลน ์100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวยีนแอรไ์ลน,์ สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเทา่นัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนยีม ณ วนัที ่ 15 มกราคม 2563การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นคา่ทวัรส่์วนเพ่ิมท่ีทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / ส าหรบั

ผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกตา่งกนั ซึ่ง
อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า เครื่องปรบัอากาศที่มีจะใหบ้รกิาร
ในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไมม่ีอ่าง
อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากทา่น
ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจา่ยเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ้่าย
เพิ่มเติมได ้
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สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท า

การ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานท่ีนัน้ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้
ท่านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตหุน่ึงเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่
สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบรษิัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ทา่น เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ 
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมกีระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะ

ถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ท่าน
สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินไทยอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธ
ได ้

▪ ส าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่เกิน 20 กิโลกรมั/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบ
เท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เครื่องน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสิทธิของสายการบินท่ี
ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ ตอ้งมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และมีความกวา้ง+
ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ ที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐาน
ได ้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระความรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในน า้หนกั
ส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกิด

จากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการ
สญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีขอ้ก าหนดที่ชดัเจนใน

เรือ่งการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกนั ท่านและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความ
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 



 

EUR35_GREENLAND The land of Ice 10 Days_(April 6 - 15 ’20)_21.01.2020                            9/8 

 

เอกสารในการยืน่วีซา่ของประเทศเดนมารก์ ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันท าการ 
**ผูเ้ดินทางทกุท่านตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ื่นค ารอ้งวีซ่าประเทศเดนมารก์** 

  พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอรต์เล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซี่าใน
กลุ่มประเทศเชงเกน้หรือประเทศอื่น ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยต่อการอนมุตัิวซี่า 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด า, หนา้ใหญ่ และหา้มสแกน) มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน 
และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป  

 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า 
/ ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ ์ 

 หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษิัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบุ
ต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เริ่มท างานกบับรษิัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว 
หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา  อพัเดท 1 เดือนก่อนยื่นวีซา่ 

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบยีนพาณิชย ์ และหนงัสือรบัรองบรษิัทท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 3  
เดือน พรอ้มวตัถปุระสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษิัท ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 Statement บญัชเีงินฝากออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน อพัเดทการเงินไม่เกิน 15 วนัก่อนยื่นค ารอ้งขอวีซา่  ควรเลือกเล่ม
ที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงินเพยีงพอที่จะครอบคลมุกบั
ค่าใชจ้า่ยไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภมูิล  าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอ
วีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรบัรองจากทางธนาคารเป็นsponsorรบัรองค่าใชจ้า่ยในครอบครวัดว้ย 

 **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน รวมถึงบัญชตีดิลบตา่งๆ ทัง้บัญชีสว่นตวัและบัญชีบริษัทฯ** 
 กรณีที่บรษิัทของทา่น เป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้  1-6 

แลว้ ทางบรษิัทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน   
โดยระบชุื่อผูเ้ดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ   
 กรณีที่เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, 

มารดา จะตอ้งไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอกีท่านหนึ่งได ้ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต 
โดยมีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าทา่นจะถกู
ปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบรษิัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย 
และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้รษิัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิม่เติม ทางบรษิัทฯ ใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวีซา่ของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถติิในนามของบรษิัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไมว่า่จะเป็น
เหตผุลใดกต็าม ท่านไม่มีสิทธ์ิเรียกรอ้งคืนคา่วซี่าได ้
หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิัท ฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 

และเงื่อนไขที่บรษิัทไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
 
 


