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 กรีนแลนด์ (Greenland) เป็นหนึง่ในประเทศอินเทรนด์ทีไ่ด้รับการจดัอนัดบัเป็นหนึง่ใน 10 จดุหมายปลายทางที่นา่ทอ่งเที่ยว

มากที่สดุใน กรีนแลนด์พร้อมจะอวดโฉมให้นกัทอ่งเทีย่วได้ไปสมัผสัถึงความมหศัจรรย์ของธารน า้แข็งกวา่ 1,833,900 ตารางกิโลเมตรที่ปก
คลมุประเทศ หรือประมาณ 85% กรีนแลนด์ ประเทศที่ไมไ่ด้เขยีวเหมือนช่ือแตไ่ด้ช่ือเรียกมาจาก Eric the Red ชาวไวกิง้ที่ถกูเนรเทศออก
จากไอซ์แลนด์ลอ่งเรือมาพบเกาะใหญ่ในปี 982 และกลบัไปบอกคนอื่นวา่พบ “กรีนแลนด์” เพื่อหลอกลอ่ให้เรืออีก 25 ล าออกจากทา่ที่
ไอซ์แลนด์เพื่อแสวงหาดินแดนแหง่ใหมท่ี่ท าการเพาะปลกูได้ นบัเป็นการเร่ิมต้นของผู้อพยพชาวไวกิง้ผู้มาใหม ่ มาอยูร่่วมกบัคนพืน้เมือง
ชาวอินอูติ เสนห์่ของกรีนแลนด์ มีความแตกตา่งจากที่อื่นๆ ท าให้ที่น่ีเป็นท่ีใฝ่ฝันและเป็นจดุหมายที่หลายคนอยากมาสมัผสั แม้จะเป็น
ประเทศขนาดใหญ่ แตเ่ราก็รวมสถานท่ีท่องเที่ยวทีเ่ป็นไฮไลต์ที่สดุไว้ในโปรแกรมทอ่งเที่ยว แล้วคณุละ่พร้อมที่จะไปกบัเรารึยงั 
6 เม.ย. 63 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ จันทร์ 
22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิประต ู2-3 เคาน์เตอร์การบินไทย D16-19 เจ้าหน้าทีใ่ห้

การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน แล้วเชิญทา่นรอ ณ ห้องพกัผู้ โดยสาร
ขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, 
จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่ เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่ เกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้
เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้
การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรม
ได้ หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทาง
บริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

7 เม.ย. 63  กรุงเทพฯ - โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - ปราสาทโครนบอร์ก - ปราสาท
เฟดเดอริกบอร์ก 

อังคาร 

01.20 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950 บินตรงสูก่รุงโคเปนเฮเก้น  
07.40 น. ถึงกรุงโคเปนเฮเก้น ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รถโค้ชรอรับคณะแล้วออก

เดินทางสู่เมืองเฮลซิงกอร์ ตัง้อยู่ริมทะเลระหว่างช่องแคบของเดนมาร์ก-สวีเดน น าท่าน
เข้าชมปราสาทโครนบอร์ก ปราสาทแห่งนีส้ร้างมาเกือบ 500 ปี เป็นท่ีรู้จกักนัดีในหมู่ชาว
ยโุรปจากบทละครแฮมเลต็ วรรณกรรมชิน้เอกของนกัประพนัธ์ชาวองักฤษ วิลเลยีม เชคส
เปียร์ แวะบันทึกภาพกับ ปราสาทเฟดเดอริกบอร์ก พระราชวังแห่งนีท้ี่ประทับของ
กษัตริย์คริสเตียนที่ 4 รู้จกักนัดีในนามของพิพิธภณัฑ์ประวตัิศาสตร์แห่งชาติ สร้างอยู่บน
เกาะเล็กๆ 3 เกาะ ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบและสวนแบบบาร็อก ท าให้ปราสาทแห่งนีดู้
งดงามอลงัการเหมาะในการบนัทึกภาพเป็นอย่างมาก สมกบัเป็นพระราชวงัแบบเรอเนส
ซองส์ทีใ่หญ่ที่สดุในสแกนดิเนเวีย 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
14.00 น. เดินทางกลบัเข้าสูก่รุงโคเปนเฮเก้น แล้วน าคณะเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม อิสระให้ท่านพกัผ่อน

หลงัจากเดินทางไกล หรือ เดินส ารวจสินค้าบนถนนคนเดิน หรือถนนสตรอยก์ ถนนช้อป
ปิง้ที่ยาวที่สดุในโลก เร่ิมจากศาลาว่าการเมืองไปสิน้สดุที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบ
รนด์เนมช่ือดัง อาทิ  Louise Vuitton, Prada, Gucci, Bottega Veneta, Hermes ร้าน
นาฬิกาหรูแบรนด์ดงัจากสวิส Bucherer เป็นต้น 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกัโรงแรม IMPERIAL HOTEL**** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั  www.imperial-hotel-

copenhagen.com 
8 เม.ย. 63 โคเปนเฮเก้น – อิลลูลิแซท (กรีนแลนด์)  พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วออกเดนิทางสู่สนามบนิ  
10.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Air Greenland เที่ยวบินที่ GL781 สูเ่มืองคงัเกอร์ลสุซวก 

(Kangerlussuaq)   

11.25 น. ถึงสนามบินเมืองคงัเกอร์ลสุซวก เพื่อรอเปลีย่นเทีย่วบิน  

http://www.imperial-hotel-copenhagen.com/
http://www.imperial-hotel-copenhagen.com/
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
13.30 น. ออกเดินทางสูเ่มืองอิลลลูแิซท (ILULISSAT) โดยสายการบิน Air Greenland เที่ยวบินที ่

GL580 
 

14.15 น. ถึงเมืองอิลลูสิแซท เมืองทอ่งเที่ยวที่ส าคญัของกรีนแลนด์ทีม่มีรดกโลกทางธรรมชาต ิ
Ilulissat Icefjord ความยาวราว 70 กิโลเมตร หรือที่เรียกกนัในภาษาท้องถ่ินว่า Kangia 
จะเตม็ไปด้วยก้อนน า้แข็งและภเูขาน า้แขง็ (Iceberg) อนัมีที่มาจากธารน า้แข็งเซอร์เมก  
คยูาลเลก (Sermeq Kujalleq) ทางด้านทิศตะวนัออก ไหลลงสูท้่องทะเลและมาออกทะเล
เปิดบริเวณอา่วดิสโก (Disko Bay) มีแผน่น า้แขง็ลอยน า้ขนาดใหญ่โตมากมายกระจดั
กระจายอยูต่ามผืนน า้ รวมพืน้ท่ีทัง้หมดของแหลง่มรดกโลกแหง่นีร้าว 4,000 ตาราง
กิโลเมตร รถรอรับคณะแล้วน าเข้าสูท่ี่โรงแรมที่พกั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกัโรงแรม HOTEL ARCTIC หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.hotelarctic.com 
9 เม.ย.63 อิลลูลิทแซท -ล่องเรือชมภูเขาน า้แข็ง (ICE BERG) - Ilulissat City Walk พฤหัสบดี 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
10.00 น. ลอ่งเรือชมภเูขาน า้แข็ง กิจกรรมอนัเป็นท่ีสดุของการทอ่งเที่ยวกรีนแลนด์ Ice berg คือช่ือ

เรียกของก้อนน า้แข็งที่แตกออกมาจาก Glacier บางก้อนท่ีเห็นด้วยสายตาเป็นภเูขายาว
กวา่ 100 เมตร ลกัษณะพเิศษของมนัคือจะลอยอยูต่ามน า้และมแีค ่ 10% เทา่นัน้ท่ีโผล่
เหนือน า้ขึน้มาให้เห็น นอกนัน้จะจมอยูใ่ต้ทะเล ให้ทา่นได้จินตนาการถึงความใหญ่โต
มหมึา Icebergs มากมายที่พบเห็นอยูท่ัว่ไปแทบตลอดแนวชายฝ่ัง เป็นสิง่ที่หาพบได้ยาก
ยิ่งในท่ีอื่น ๆ บนโลกเรา ในอา่ว Diskobay โดยปกติจะมีวาฬอาศยัอยูถ่ึง 15 สายพนัธุ์ 
ในช่วงฤดหูนาวจะมี 3 สายพนัธุ์ที่อาศยัอยูใ่นอา่วนี ้Narwhals Whale / Beluga Whale / 
Bow-Head Whale อาศยัอยู ่ แตใ่นปัจจบุนัไมค่อ่ยได้พบเห็น Blue Whale / Keller 
Whale และในช่วงฤดรู้อนจะมี Minke whale / Fin whale and Humpback whale มา
อวดโฉมรอต้อนรับนกัทอ่งเที่ยว 

 
 
   

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บา่ย เรือล าเดมิจะน าเรากลบัไปสง่ที่อิลลลูทิแซท จากนัน้เดินเลน่ชมเมืองซือ้ของที่ระลกึอาทิ

เชน่ งานศิลปะเฉพาะของกรีนแลนด์ การเดินเที่ยวชมเมืองเป็นเสนห์่อีกกิจกรรมหนึง่ที่
นา่สนใจในเมืองอิลลลูทิแซท เมอืงนีม้ีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศ ประชากรราว 
4,500 คน ตัง้อยูใ่นเขตเหนือเส้นอาร์คติกถึง 300 ก.ม. ในฤดหูนาวจะมีแสงสวา่งเพียง
ระยะสัน้ ทา่นสามารถชมแสงเหนือ  AURORA BOREALIS ได้ตัง้แต ่ 1 กนัยายน - 31 
พฤษภาคม และในฤดรู้อนทา่นสามารถชมปรากฏพระอาทิตย์เทีย่งคืนได้ในระหวา่ง 1 
มิถนุายน  - 31 สงิหาคม เมืองนีม้ีการค้นพบในปี 1741 ช่ือเรียกเดมิวา่ ยาคอบฮาฟ์น 
เร่ืองราวในประวตัิศาสตร์ตัง้แตเ่มื่อครัง้ยงัเป็นเมืองขึน้ของเดนมาร์ก รวมไปถึงวฒันธรรม
ของชาวกรีนแลนด์ดิก ล้วนท าให้เมืองมเีสนห์่มากขึน้ชวนให้หลงใหล ทา่จอดเรือของ
ชาวประมงกวา่ 100 ล า และอตุสาหกรรมการประมงอนัทนัสมยั ทัง้เป็นแหลง่อาหารและ
การสง่ออก แล้วเดินตอ่ไปชมโบสถ์ Zion ซึง่สร้างมาตัง้แตป่ลายศตวรรษที่ 18 ถือเป็น
สิง่ก่อสร้างทีใ่หญ่ที่สดุในกรีนแลนด์ยคุนัน้ ถดัไปเป็นพิพธิภณัฑ์เมืองอิลลูสิแซต ซึง่จดั
แสดงเร่ืองราวของแหลง่ก่อนประวตัิศาสตร์ Sermermiut อนัเป็นถ่ินฐานของมนษุย์ยคุหิน 
และเร่ืองราวของชนพืน้เมืองคือ อินอูิต (Enuit) หรือเอสกิโม (Eskimo) วิถีชีวิต วฒันธรรม 
และเส้นทางการค้าของพวกเขากบัชาวยโุรป รวมถงึเร่ืองราวของนกัส ารวจขัว้โลกเหนือที่
นา่สนใจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง Knud Rasmussen นกัส ารวจขัว้โลกเหนือผู้ยิ่งใหญ่ 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกัโรงแรม HOTEL ARCTIC หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.hotelarctic.com 
10เม.ย.63 Hiking The World Heritage Trail -  Snowmobile ศุกร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   

http://www.hotelarctic.com/
http://www.hotelarctic.com/
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10.00 น. น าคณะ Hiking “The World Heritage Trail” เข้าสูบ่ริเวณฟยอร์ดน า้แข็ง (Ice Fjord) 
แหง่นีไ้มม่ีถนนทีจ่ะเข้าถงึได้ การจะเข้าการเดินเข้าไปบนเส้นทางเดิน (Track Bridge) 
ทางเดินเป็นสะพานไม้เดินแบบสบายๆ ไปจนสดุเชิงเขา บริเวณนีค้ือ Sermermiut      
แหลง่ที่ขดุค้นหลกัฐานทางโบราณคดีอายกุวา่ 4,000 ปี คือถ่ินฐานของมนษุย์ยคุหินท่ี
ใหญ่ที่สดุแหง่หนึง่บนเกาะกรีนแลนด์ สดุปลายแหลมนีค้ือจดุชมทิวทศัน์ทีย่ิง่ใหญ่ของฟ
ยอร์ดน า้แขง็อิลลูสิแซต ซึง่มีแนวภเูขาน า้แขง็ตัง้ตระหงา่นทอดยาวคูข่นานกบัชายฝ่ังด้าน
ใต้ ภาพประติมากรรมอนันา่ทึง่ของภผูาน า้แข็งที่ขาวโพลน มเีวิง้น า้ที่เปิดเป็นเส้นทาง   
ให้เรือไม้สแีดงแลน่เข้ามาในฟยอร์ด เป็นภาพแนวพานอรามาไกลสดุสายตา ที่มีฉากของ
ธารน า้แขง็เซอร์เมก คยูาลเลก และธารน า้แขง็อื่นอีก 2-3 แหง่ น าพาแผน่น า้แข็งจ านวน
มากมายมหาศาลลงมายงัฟยอร์ดแหง่นี ้ เดินไปถา่ยภาพไปจนถึงทางแยกที่เส้นทาง    
สายสแีดงมาบรรจบ เราก็วกลงเขาบนทางที่เป็นธรรมชาติ เราสามารถท าเวลาขาลงได้
ภายใน  1 ชัว่โมง 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าทา่นสมัผสักบัประสบการณ์อนันา่ประทบัใจในการขบัขี่รถ SNOWMOBILE  พาหนะที่

ถกูออกแบบให้ขบัเคลือ่นไปบนทะเลสาบน า้แขง็ ทา่มกลางทศันียภาพท่ีนา่ตื่นตาตื่นใจ
ของ Ilulissat Ice Fjord โดยทา่นจะได้รับค าแนะน าในการขบัขีท่ี่ถกูต้องสนกุสนานและ
ปลอดภยัจากเจ้าหน้าที่ผู้ เช่ียวชาญ โดยทางบริษัทฯ จะมีการจดัเตรียมเคร่ืองกนัหนาวให้
ทา่นอยา่งครบถ้วน 

 
18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 พกัโรงแรม HOTEL ARCTIC หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.hotelarctic.com 
11เม.ย.63 อิลลูลิทแซท – สุนัขลากเล่ือน – คังเกอร์ลุสซวก - ล่าแสงเหนือ เสาร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
09.00 น. น าทา่นสมัผสัประสบการณ์สนุขัลากเลือ่น ซึง่เป็นอกีหนึง่กิจกรรมทีน่า่สนใจของ

กรีนแลนด์ซึง่มีต้นก าเนดิมาจากชาวพืน้เมืองอินนอูิตเมื่อกวา่ 2,000 ปี เมืองอิลลลูแิซทถือ
วา่เป็นเมืองที่มีพืน้ท่ีส าหรับลากเลือ่นใหญ่ที่สดุในกรีนแลนด์ 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
15.20 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Air Greenland เที่ยวบินที ่GL515 สูเ่มืองคงัเกอร์ลสุซวก    

 16.10 น. ถึงสนามบินเมืองคงัเกอร์ลสุซวก เมืองศนูย์กลางการบินทัง้ภายในและระหวา่งประเทศ 
ปกคลมุด้วยแผน่น า้แข็งกรีนแลนด์ (Greenland Ice Sheet) ที่ยิ่งใหญ่ 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 **Aurora Hunting** ด้วยข้อจ ากดัเน่ืองจากมีแสงไฟภายในเมืองมาก ดงันัน้เราจะ

น าท่านออกไปนอกเมืองให้ไกลและปลอดแสงไฟเพ่ือเฝ้าชมปรากฏการณ์แสงเหนือ 
 

 
 
 
 

 พกัโรงแรม HOTEL KANGERLUSSUAQ (โรงแรมที่พกัมใีห้บริการไมก่ี่แหง่และมี
ข้อจ ากดัในเร่ืองความหรูหราแตม่ีความสะดวกสบายส าหรับนกัทอ่งเที่ยวตามมาตรฐาน
ยโุรป) 

www.hotelkangerlussuaq.gl 

12เม.ย.63 คังเกอร์ลุสซวก – ICE CAP POINT 660  อาทติย์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
10.00 น. รถ 4WD รอรับทา่นแล้วตะลยุผา่นทุง่หญ้า ทะเลสาบ ภเูขาน า้แข็ง ทะเลทรายในหบุเขา 

ซึง่เป็นภมูิประเทศที่งดงามหาที่เปรียบไมไ่ด้ในโลกใบนี ้ระยะทางกวา่ 40 ก.ม. จนถึง ICE 
CAP POINT 660 คือชัน้น า้แข็งที่ปกคลมุพืน้โลก (แถบขัว้โลกเหนือและใต้) อีกหนึง่
ประสบการณ์อนันา่จดจ าที่คณุจะได้อยูบ่นแผน่น า้แข็งที่ปกคลมุทัง้ประเทศคิดเป็น 10% 
ของโลก ที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากแอนตาร์กตกิา ระหวา่งเส้นทางผา่นทุง่หญ้า
ทนุดร้า ทา่นอาจจะได้พบกบั Musk ox ดาราดงัของที่น่ี และเรนเดยีร์ที่อาศยัอยูต่าม

 

http://www.hotelarctic.com/
http://www.hotelkangerlussuaq.gl/
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ธรรมชาติ รวมทัง้นกสายพนัธุ์ตา่งๆ 
12.00 น. (อาหารกลางวันจัดเป็นอาหารแบบปิกนิก หรือ ร้านอาหารก่อนออกเดนิทาง ท้ังน้ี

ขึ้นอยู่กับสภาพภมิูอากาศในแต่ละวัน ก่อนเร่ิมออกทัวร์กิจกรรม) 
 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกัโรงแรม HOTEL KANGERLUSSUAQ (โรงแรมที่พกัมีให้บริการไมก่ี่แหง่ และมี

ข้อจ ากดัในเร่ืองความหรูหราแตม่ีความสะดวกสบายส าหรับนกัทอ่งเที่ยวตามมาตรฐาน
ยโุรป) 

www.hotelkangerlussuaq.gl 

13เม.ย.63 เดนิทางสู่สนามบินคังเกอร์ลุสซวก - โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) จันทร์ 
09.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
11.40 น. ออกเดินทางสูก่รุงโคเปนเฮเก้นโดยสายการบิน Greenland Air เทีย่วบินที่ GL780  
 **ไม่มีอาหารกลางวันบริการเน่ืองจากอยู่ระหว่างบนิ**  
20.00 น. ถงึกรุงโคเปนเฮเก้น รถรอรับคณะเดินทางสูภ่ตัตาคาร  
21.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 พกัโรงแรม IMPERIAL HOTEL หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.imperial-hotel-

copenhagen.com 
14เม.ย.63 เที่ยวกรุงโคเปนเฮเก้น - ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
08.30 น. ก่อนเดินทางไปสนามบิน น าคณะเที่ยวชมกรุงโคเปนเฮเก้นสง่ท้าย ถ่ายรูปคูก่บัเงือกน้อย

ลติเติล้เมอร์เมด สญัลกัษณ์ของเมือง, สวนสาธารณะทา่นจะพบกบัน า้พเุกฟิออน 
เทพธิดาผู้เสยีสละกบับตุรชายที่ร่วมกนัสร้างเกาะซีแลนด์ขึน้มา ถ่ายรูปด้านหน้า
พระราชวงัอมาเลยีนบอร์ก ที่ประทบัในฤดหูนาวของราชวงศ์แหง่เดนมาร์ก แล้วเดินทางสู่
สนามบนิ 

 

14.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG951 บินตรงสูก่รุงเทพฯ  
15เม.ย.63 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ พุธ 
06.00 น. สายการบินไทยน าทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุโปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยว ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรมของแตล่ะวนั
เดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วที่สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น 7 วนัก่อนการเดินทางเทา่นัน้) 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

06-15 เม.ย. 2563  199199,,000000..--  179179,,000000..--  159159,,000000..--  2266,,000000..--  --2929,,000000..--  
--2222,,000000..--  

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 15 มกราคม 2563 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่เข้าตามระบใุนรายการ 
 คา่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คดิอตัรา 2 ยโูรตอ่ทา่น / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่เดนมาร์ค (เชงเก้น)ส าหรับเข้าประเทศกรีนแลนด์ 
 ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/

อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 
1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 
1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ในแตล่ะโรงแรมท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของ
ทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 

 ส าหรับสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระขึน้เคร่ืองได้

http://www.hotelkangerlussuaq.gl/
http://www.imperial-hotel-copenhagen.com/
http://www.imperial-hotel-copenhagen.com/
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น า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม/ใบ 
โหลดได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิ
ของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกัและคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกั คา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่นทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ทา่นรู้จกัและ

เช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจองทวัร์
และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะ
เป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไมช่ าระเงินสว่น
ที่เหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่เีง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ทีม่ีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบั
ผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge) 
 1. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการท่ีช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสามสิบวนั ก่อนวนัที่น าเทีย่ว  
ให้คนื 100% ของเงนิค่าบริการ 

1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวนั ก่อนวนัที่น าเที่ยว  
ให้คนื 50% ของเงนิค่าบริการ 

1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบ น้อยกว่าสบิห้าวัน กอ่นวนัที่น าเที่ยว  
ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. คา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจดัน าเทีย่วตอ่ไปนี ้ให้น ามาหกัจากเงินคา่บริการท่ี
ต้องจา่ยตามข้อ 1 แตถ้่าคา่ใช้จา่ยสงูกวา่เงินคา่บริการท่ีได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจากนกัทอ่งเที่ยวไมไ่ด้ 
ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเทีย่วทราบ ดงัตอ่ไปนี ้
2.1   คา่ธรรมเนยีมการขอวีซา่ 
2.2   คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
2.3   คา่ใช้จา่ยที่จ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีค่าใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้องช าระ

คา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทาง
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ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั
เจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์

ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวยีนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที่ 15 มกราคม 2563การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัทีม่ีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / ส าหรับ

ผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกตา่งกนั ซึง่
อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามทีต้่องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต า่ เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ีอา่ง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จ่าย
เพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิดท า

การ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่น
ระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้
ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ทา่นไม่
สามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว 
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพิ่มเติม ทา่นจะ

ถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ทา่น
สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินไทยอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธไ 

 ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ทา่นละ 1 ใบ
เทา่นัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบินท่ี
ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต า่กวา่มาตรฐาน
ได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในน า้หนกั
สว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนัเกิด
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จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบตอ่การ
สญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชดัเจนใน

เร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

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

  พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวซีา่ใน
กลุม่ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัิวซีา่ 

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

 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส , หยา่ 
/ ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบริบรูณ์  

 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ทา่นท างานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบุ
ต าแหนง่, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพือ่เดินทางไปทอ่งเทีย่ว 
หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา  อพัเดท 1 เดือนก่อนยื่นวีซา่ 

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบยีนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 3  
เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 Statement บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน อพัเดทการเงินไมเ่กิน 15 วนัก่อนยื่นค าร้องขอวีซา่  ควรเลอืกเลม่
ที่มีการเข้าออกของเงินสม า่เสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มฐีานะการเงินเพยีงพอที่จะครอบคลมุกบั
คา่ใช้จา่ยได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเมือ่กลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอ
วีซา่ ต้องออกหนงัสอืรับรองจากทางธนาคารเป็นsponsorรับรองคา่ใช้จา่ยในครอบครัวด้วย 

 **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน รวมถงึบัญชตีดิลบต่างๆ ทัง้บัญชีส่วนตวัและบัญชีบริษัทฯ** 
 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ  1-6 

แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่ค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของทา่น   
โดยระบช่ืุอผู้ เดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, 

มารดา จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรือเขต 
โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดนิทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถกู
ปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียม
ใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิม่เติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซา่ของ
ทา่น เนื่องจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็น
เหตผุลใดก็ตาม ทา่นไมม่ีสทิธ์ิเรียกร้องคืนคา่วซีา่ได้ 
หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 

และเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 
 


