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กรีนแลนด์ (Greenland) เป็ นหนึง่ ในประเทศอินเทรนด์ทไี่ ด้รับการจัดอันดับเป็ นหนึง่ ใน 10 จุดหมายปลายทางที่นา่ ท่องเที่ยว

มากที่สดุ ใน กรี นแลนด์พร้ อมจะอวดโฉมให้ นกั ท่องเทีย่ วได้ ไปสัมผัสถึงความมหัศจรรย์ของธารน ้าแข็งกว่า 1,833,900 ตารางกิโลเมตรที่ปก
คลุมประเทศ หรื อประมาณ 85% กรี นแลนด์ ประเทศที่ไม่ได้ เขียวเหมือนชื่อแต่ได้ ชื่อเรียกมาจาก Eric the Red ชาวไวกิ ้งที่ถกู เนรเทศออก
จากไอซ์แลนด์ลอ่ งเรื อมาพบเกาะใหญ่ในปี 982 และกลับไปบอกคนอื่นว่าพบ “กรี นแลนด์” เพื่อหลอกล่อให้ เรื ออีก 25 ลาออกจากท่าที่
ไอซ์แลนด์เพื่อแสวงหาดินแดนแห่งใหม่ที่ทาการเพาะปลูกได้ นับเป็ นการเริ่มต้ นของผู้อพยพชาวไวกิ ้งผู้มาใหม่ มาอยูร่ ่วมกับคนพื ้นเมือง
ชาวอินอู ติ เสน่ห์ของกรี นแลนด์ มีความแตกต่างจากที่อื่นๆ ทาให้ ที่นี่เป็ นที่ใฝ่ ฝั นและเป็ นจุดหมายที่หลายคนอยากมาสัมผัส แม้ จะเป็ น
ประเทศขนาดใหญ่ แต่เราก็รวมสถานที่ท่องเที่ยวทีเ่ ป็ นไฮไลต์ที่สดุ ไว้ ในโปรแกรมท่องเที่ยว แล้ วคุณล่ะพร้ อมที่จะไปกับเรารึยงั
6 เม.ย. 63 ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ
จันทร์
22.00 น. พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ การบินไทย D16-19 เจ้ าหน้ าทีใ่ ห้
การต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน แล้ วเชิญท่านรอ ณ ห้ องพักผู้โดยสาร
ขาออก
หมายเหตุ ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช,
จองที่ พัก , ร้ านอาหาร สถานที่ เข้ า ชมต่ า ง ๆ ไว้ ล่ว งหน้ าให้ กั บ กรุ๊ ปทัว ร์ กรณี ที่ เกิ ด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่า ช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้น
เครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทาให้
การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรม
ได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสิทธิ์ ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่
ชาระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีค่าใช้ จ่าย
อื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทาง
บริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
7 เม.ย. 63 กรุ งเทพฯ - โคเปนเฮเก้ น (เดนมาร์ ก) - ปราสาทโครนบอร์ ก - ปราสาท
อังคาร
01.20 น.
07.40 น.

12.00 น.
14.00 น.

18.30 น.

เฟดเดอริกบอร์ ก

ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950 บินตรงสูก่ รุงโคเปนเฮเก้ น
ถึงกรุ งโคเปนเฮเก้ น ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร รถโค้ ชรอรับคณะแล้ วออก
เดินทางสู่เมืองเฮลซิงกอร์ ตังอยู
้ ่ริมทะเลระหว่างช่องแคบของเดนมาร์ ก -สวีเดน นาท่าน
เข้ าชมปราสาทโครนบอร์ ก ปราสาทแห่งนี ้สร้ างมาเกือบ 500 ปี เป็ นที่ร้ ู จกั กันดีในหมู่ชาว
ยุโรปจากบทละครแฮมเล็ต วรรณกรรมชิ ้นเอกของนักประพันธ์ชาวอังกฤษ วิลเลียม เชคส
เปี ยร์ แวะบัน ทึ ก ภาพกับ ปราสาทเฟดเดอริ ก บอร์ ก พระราชวัง แห่ ง นี ท้ ี่ ป ระทับ ของ
กษัตริ ย์คริ สเตียนที่ 4 รู้จกั กันดีในนามของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ แห่งชาติ สร้ างอยู่บน
เกาะเล็กๆ 3 เกาะ ล้ อมรอบไปด้ วยทะเลสาบและสวนแบบบาร็ อก ทาให้ ปราสาทแห่งนี ้ดู
งดงามอลังการเหมาะในการบันทึกภาพเป็ นอย่างมาก สมกับเป็ นพระราชวังแบบเรอเนส
ซองส์ทใี่ หญ่ที่สดุ ในสแกนดิเนเวีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับเข้ าสูก่ รุ งโคเปนเฮเก้ น แล้ วนาคณะเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม อิสระให้ ท่านพักผ่อน
หลังจากเดินทางไกล หรื อ เดินสารวจสินค้ าบนถนนคนเดิน หรื อถนนสตรอยก์ ถนนช้ อป
ปิ ง้ ที่ยาวที่สดุ ในโลก เริ่ มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้ าแบ
รนด์ เนมชื่ อ ดั ง อาทิ Louise Vuitton, Prada, Gucci, Bottega Veneta, Hermes ร้ าน
นาฬิกาหรูแบรนด์ดงั จากสวิส Bucherer เป็ นต้ น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม IMPERIAL HOTEL**** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

8 เม.ย. 63 โคเปนเฮเก้ น – อิลลูลิแซท (กรี นแลนด์ )
07.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม แล้ วออกเดินทางสู่สนามบิน
10.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Air Greenland เที่ยวบินที่ GL781 สูเ่ มืองคังเกอร์ ลสุ ซวก
(Kangerlussuaq)
11.25 น. ถึงสนามบินเมืองคังเกอร์ ลสุ ซวก เพื่อรอเปลีย่ นเทีย่ วบิน
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12.00 น.
13.30 น.
14.15 น.

19.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสูเ่ มืองอิลลูลแิ ซท (ILULISSAT) โดยสายการบิน Air Greenland เที่ยวบินที่
GL580
ถึงเมืองอิลลู สิ แซท
เมืองท่องเที่ยวที่สาคัญของกรี นแลนด์ทมี่ มี รดกโลกทางธรรมชาติ
Ilulissat Icefjord ความยาวราว 70 กิโลเมตร หรื อที่เรี ยกกันในภาษาท้ องถิ่นว่า Kangia
จะเต็มไปด้ วยก้ อนน ้าแข็งและภูเขาน ้าแข็ง (Iceberg) อันมีที่มาจากธารน ้าแข็งเซอร์ เมก
คูยาลเลก (Sermeq Kujalleq) ทางด้ านทิศตะวันออก ไหลลงสูท่ ้ องทะเลและมาออกทะเล
เปิ ดบริ เวณอ่าวดิสโก (Disko Bay) มีแผ่นน ้าแข็งลอยน ้าขนาดใหญ่โตมากมายกระจัด
กระจายอยูต่ ามผืนน ้า รวมพื ้นที่ทงหมดของแหล่
ั้
งมรดกโลกแห่งนี ้ราว 4,000 ตาราง
กิโลเมตร รถรอรับคณะแล้ วนาเข้ าสูท่ ี่โรงแรมที่พกั
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม HOTEL ARCTIC หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

9 เม.ย.63 อิลลูลิทแซท -ล่ องเรื อชมภูเขานา้ แข็ง (ICE BERG) - Ilulissat City Walk
08.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
10.00 น. ล่องเรื อชมภูเขาน ้าแข็ง กิจกรรมอันเป็ นที่สดุ ของการท่องเที่ยวกรีนแลนด์ Ice berg คือชื่อ
เรี ยกของก้ อนน ้าแข็งที่แตกออกมาจาก Glacier บางก้ อนที่เห็นด้ วยสายตาเป็ นภูเขายาว
กว่า 100 เมตร ลักษณะพิเศษของมันคือจะลอยอยูต่ ามน ้าและมีแค่ 10% เท่านันที
้ ่โผล่
เหนือน ้าขึ ้นมาให้ เห็น นอกนันจะจมอยู
้
ใ่ ต้ ทะเล ให้ ทา่ นได้ จินตนาการถึงความใหญ่โต
มหึมา Icebergs มากมายที่พบเห็นอยูท่ วั่ ไปแทบตลอดแนวชายฝั่ ง เป็ นสิง่ ที่หาพบได้ ยาก
ยิ่งในที่อื่น ๆ บนโลกเรา ในอ่าว Diskobay โดยปกติจะมีวาฬอาศัยอยูถ่ ึง 15 สายพันธุ์
ในช่วงฤดูหนาวจะมี 3 สายพันธุ์ที่อาศัยอยูใ่ นอ่าวนี ้ Narwhals Whale / Beluga Whale /
Bow-Head Whale อาศัยอยู่ แต่ในปั จจุบนั ไม่คอ่ ยได้ พบเห็น Blue Whale / Keller
Whale และในช่วงฤดูร้อนจะมี Minke whale / Fin whale and Humpback whale มา
อวดโฉมรอต้ อนรับนักท่องเที่ยว
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เรื อลาเดิมจะนาเรากลับไปส่งที่อิลลูลทิ แซท จากนันเดิ
้ นเล่นชมเมืองซื ้อของที่ระลึกอาทิ
เช่น งานศิลปะเฉพาะของกรี นแลนด์ การเดินเที่ยวชมเมืองเป็ นเสน่ห์อีกกิจกรรมหนึง่ ที่
น่าสนใจในเมืองอิลลูลทิ แซท เมืองนี ้มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของประเทศ ประชากรราว
4,500 คน ตังอยู
้ ใ่ นเขตเหนือเส้ นอาร์ คติกถึง 300 ก.ม. ในฤดูหนาวจะมีแสงสว่างเพียง
ระยะสัน้ ท่านสามารถชมแสงเหนือ AURORA BOREALIS ได้ ตงแต่
ั ้ 1 กันยายน - 31
พฤษภาคม และในฤดูร้อนท่านสามารถชมปรากฏพระอาทิตย์เทีย่ งคืนได้ ในระหว่าง 1
มิถนุ ายน - 31 สิงหาคม เมืองนี ้มีการค้ นพบในปี 1741 ชื่อเรียกเดิมว่า ยาคอบฮาฟ์ น
เรื่ องราวในประวัติศาสตร์ ตงแต่
ั ้ เมื่อครัง้ ยังเป็ นเมืองขึ ้นของเดนมาร์ ก รวมไปถึงวัฒนธรรม
ของชาวกรี นแลนด์ดิก ล้ วนทาให้ เมืองมีเสน่ห์มากขึ ้นชวนให้ หลงใหล ท่าจอดเรื อของ
ชาวประมงกว่า 100 ลา และอุตสาหกรรมการประมงอันทันสมัย ทังเป็
้ นแหล่งอาหารและ
การส่งออก แล้ วเดินต่อไปชมโบสถ์ Zion ซึง่ สร้ างมาตังแต่
้ ปลายศตวรรษที่ 18 ถือเป็ น
สิง่ ก่อสร้ างทีใ่ หญ่ที่สดุ ในกรี นแลนด์ยคุ นัน้ ถัดไปเป็ นพิพธิ ภัณฑ์เมืองอิลลู สิ แซต ซึง่ จัด
แสดงเรื่ องราวของแหล่งก่อนประวัติศาสตร์ Sermermiut อันเป็ นถิ่นฐานของมนุษย์ยคุ หิน
และเรื่ องราวของชนพื ้นเมืองคือ อินอู ิต (Enuit) หรื อเอสกิโม (Eskimo) วิถีชีวิต วัฒนธรรม
และเส้ นทางการค้ าของพวกเขากับชาวยุโรป รวมถึงเรื่ องราวของนักสารวจขัวโลกเหนื
้
อที่
น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Knud Rasmussen นักสารวจขัวโลกเหนื
้
อผู้ยิ่งใหญ่
19.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม HOTEL ARCTIC หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
10เม.ย.63 Hiking The World Heritage Trail - Snowmobile
07.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
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10.00 น.

12.00 น.
บ่าย

18.00 น.

นาคณะ Hiking “The World Heritage Trail” เข้ าสูบ่ ริ เวณฟยอร์ ดน ้าแข็ง (Ice Fjord)
แห่งนี ้ไม่มีถนนทีจ่ ะเข้ าถึงได้ การจะเข้ าการเดินเข้ าไปบนเส้ นทางเดิน (Track Bridge)
ทางเดินเป็ นสะพานไม้ เดินแบบสบายๆ ไปจนสุดเชิงเขา บริ เวณนี ้คือ Sermermiut
แหล่งที่ขดุ ค้ นหลักฐานทางโบราณคดีอายุกว่า 4,000 ปี คือถิ่นฐานของมนุษย์ยคุ หินที่
ใหญ่ที่สดุ แห่งหนึง่ บนเกาะกรี นแลนด์ สุดปลายแหลมนี ้คือจุดชมทิวทัศน์ทยี่ งิ่ ใหญ่ของฟ
ยอร์ ดน ้าแข็งอิลลู สิ แซต ซึง่ มีแนวภูเขาน ้าแข็งตังตระหง่
้
านทอดยาวคูข่ นานกับชายฝั่ งด้ าน
ใต้ ภาพประติมากรรมอันน่าทึง่ ของภูผาน ้าแข็งที่ขาวโพลน มีเวิ ้งน ้าที่เปิ ดเป็ นเส้ นทาง
ให้ เรื อไม้ สแี ดงแล่นเข้ ามาในฟยอร์ ด เป็ นภาพแนวพานอรามาไกลสุดสายตา ที่มีฉากของ
ธารน ้าแข็งเซอร์ เมก คูยาลเลก และธารน ้าแข็งอื่นอีก 2-3 แห่ง นาพาแผ่นน ้าแข็งจานวน
มากมายมหาศาลลงมายังฟยอร์ ดแห่งนี ้
เดินไปถ่ายภาพไปจนถึงทางแยกที่เส้ นทาง
สายสีแดงมาบรรจบ เราก็วกลงเขาบนทางที่เป็ นธรรมชาติ เราสามารถทาเวลาขาลงได้
ภายใน 1 ชัว่ โมง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสัมผัสกับประสบการณ์อนั น่าประทับใจในการขับขี่รถ SNOWMOBILE พาหนะที่
ถูกออกแบบให้ ขบั เคลือ่ นไปบนทะเลสาบน ้าแข็ง ท่ามกลางทัศนียภาพที่นา่ ตื่นตาตื่นใจ
ของ Ilulissat Ice Fjord โดยท่านจะได้ รับคาแนะนาในการขับขีท่ ี่ถกู ต้ องสนุกสนานและ
ปลอดภัยจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ เู ชี่ยวชาญ โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรี ยมเครื่ องกันหนาวให้
ท่านอย่างครบถ้ วน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม HOTEL ARCTIC หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

11เม.ย.63 อิลลูลิทแซท – สุนัขลากเลื่อน – คังเกอร์ ลุสซวก - ล่ าแสงเหนือ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
09.00 น. นาท่านสัมผัสประสบการณ์สนุ ขั ลากเลือ่ น
ซึง่ เป็ นอีกหนึง่ กิจกรรมทีน่ า่ สนใจของ
กรี นแลนด์ซงึ่ มีต้นกาเนิดมาจากชาวพื ้นเมืองอินนูอิตเมื่อกว่า 2,000 ปี เมืองอิลลูลแิ ซทถือ
ว่าเป็ นเมืองที่มีพื ้นที่สาหรับลากเลือ่ นใหญ่ที่สดุ ในกรี นแลนด์
12.00 น.
15.20 น.
16.10 น.
18.00 น.

Local
www.hotelarctic.com

เสาร์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางโดยสายการบิน Air Greenland เที่ยวบินที่ GL515 สูเ่ มืองคังเกอร์ ลสุ ซวก
ถึงสนามบินเมืองคังเกอร์ ลสุ ซวก เมืองศูนย์กลางการบินทังภายในและระหว่
้
างประเทศ
ปกคลุมด้ วยแผ่นน ้าแข็งกรี นแลนด์ (Greenland Ice Sheet) ที่ยิ่งใหญ่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

**Aurora Hunting** ด้ วยข้ อจากัดเนื่องจากมีแสงไฟภายในเมืองมาก ดังนันเราจะ
้
นาท่านออกไปนอกเมืองให้ ไกลและปลอดแสงไฟเพื่อเฝ้าชมปรากฏการณ์แสงเหนือ

พักโรงแรม HOTEL KANGERLUSSUAQ (โรงแรมที่พกั มีให้ บริ การไม่กี่แห่งและมี
ข้ อจากัดในเรื่ องความหรูหราแต่มีความสะดวกสบายสาหรับนักท่องเที่ยวตามมาตรฐาน
ยุโรป)

12เม.ย.63 คังเกอร์ ลุสซวก – ICE CAP POINT 660
08.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
10.00 น. รถ 4WD รอรับท่านแล้ วตะลุยผ่านทุง่ หญ้ า ทะเลสาบ ภูเขาน ้าแข็ง ทะเลทรายในหุบเขา
ซึง่ เป็ นภูมิประเทศที่งดงามหาที่เปรี ยบไม่ได้ ในโลกใบนี ้ ระยะทางกว่า 40 ก.ม. จนถึง ICE
CAP POINT 660 คือชันน
้ ้าแข็งที่ปกคลุมพื ้นโลก (แถบขัวโลกเหนื
้
อและใต้ ) อีกหนึง่
ประสบการณ์อนั น่าจดจาที่คณ
ุ จะได้ อยูบ่ นแผ่นน ้าแข็งที่ปกคลุมทังประเทศคิ
้
ดเป็ น 10%
ของโลก ที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 รองจากแอนตาร์ กติกา ระหว่างเส้ นทางผ่านทุง่ หญ้ า
ทุนดร้ า ท่านอาจจะได้ พบกับ Musk ox ดาราดังของที่นี่ และเรนเดียร์ ที่อาศัยอยูต่ าม
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12.00 น.
18.00 น.

ธรรมชาติ รวมทังนกสายพั
้
นธุ์ตา่ งๆ
(อาหารกลางวันจัดเป็ นอาหารแบบปิ กนิก หรือ ร้ านอาหารก่ อนออกเดินทาง ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาพภูมอิ ากาศในแต่ ละวัน ก่ อนเริ่มออกทัวร์ กิจกรรม)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม HOTEL KANGERLUSSUAQ (โรงแรมที่พกั มีให้ บริ การไม่กี่แห่ง และมี
ข้ อจากัดในเรื่ องความหรูหราแต่มีความสะดวกสบายสาหรับนักท่องเที่ยวตามมาตรฐาน
ยุโรป)

13เม.ย.63 เดินทางสู่สนามบินคังเกอร์ ลุสซวก - โคเปนเฮเก้ น (เดนมาร์ ก)
09.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
11.40 น. ออกเดินทางสูก่ รุงโคเปนเฮเก้ นโดยสายการบิน Greenland Air เทีย่ วบินที่ GL780
**ไม่ มีอาหารกลางวันบริการเนื่องจากอยู่ระหว่ างบิน**
20.00 น. ถึงกรุ งโคเปนเฮเก้ น รถรอรับคณะเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
21.00 น. รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม IMPERIAL HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

www.hotelkangerlussuaq.gl

จันทร์

www.imperial-hotelcopenhagen.com

14เม.ย.63 เที่ยวกรุ งโคเปนเฮเก้ น - ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
อังคาร
07.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
08.30 น. ก่อนเดินทางไปสนามบิน นาคณะเที่ยวชมกรุงโคเปนเฮเก้ นส่งท้ าย ถ่ายรูปคูก่ บั เงือกน้ อย
ลิตเติ ้ลเมอร์ เมด สัญลักษณ์ของเมือง, สวนสาธารณะท่านจะพบกับน ้าพุเกฟิ ออน
เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมกันสร้ างเกาะซีแลนด์ขึ ้นมา
ถ่ายรูปด้ านหน้ า
พระราชวังอมาเลียนบอร์ ก ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ ก แล้ วเดินทางสู่
สนามบิน
14.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG951 บินตรงสูก่ รุงเทพฯ
15เม.ย.63 เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ
พุธ
06.00 น. สายการบินไทยนาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวัน
เดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเทีย่ วที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ทา่ น 7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน)
้

PERIOD

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No B e d

SGL
SUPP

06-15 เม.ย. 2563

199,000.-

179,000.-

159,000.-

26,000.-

ค่าทัวร์ รวม :













NO TKT
ADL / CHD

-29,000.-22,000.-

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 15 มกราคม 2563
ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่ วตามโปรแกรมที่ระบุ
ค่าเข้ าตามระบุในรายการ
ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double **กรุณาดู
รายละเอียดแนบท้ ายในหัวข้ อ “โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)”
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเทีย่ วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
ค่าธรรมเนียมวีซา่ เดนมาร์ ค (เชงเก้ น)สาหรับเข้ าประเทศกรี นแลนด์
ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญ เสียชีวิต/
อวัยวะ/สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง จากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอาประกันภัย
1,000,000 บาท / ค่ารั ก ษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึ งค่ารั ก ษาพยาบาลต่อ เนื่ อ งหลังจากกลับ ถึ งประเทศไทย
1,500,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของ
ท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
สาหรับสายการบินไทย อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าใต้ เครื่ อง น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ ้นเครื่ องได้
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น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ
โหลดได้ ทา่ นละ 1 ใบเท่านัน้ และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องน ้าหนักไม่เกิ น 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ
ของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้

ค่าทัวร์ ไม่รวม :
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพักและค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ทา่ นรู้จกั และ
เชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์
และชาระเงินมัดจาล่ วงหน้ า 30,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ่งท่ าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะ
เป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วน
ที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มคี วามจาเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ทีม่ ีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด
ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับ
ผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริ การที่ชาระไว้ แล้ ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบ ไม่ น้อยกว่ าสามสิบวัน ก่อนวันที่นาเทีย่ ว
ให้ คนื 100% ของเงินค่ าบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบ ไม่ น้อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คนื 50% ของเงินค่ าบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบ น้ อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ไม่ ต้องคืนเงินค่ าบริการ
2. ค่าใช้ จา่ ยของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ได้ จ่ายจริ ง เพื่อการเตรี ยมการจัดนาเทีย่ วต่อไปนี ้ ให้ นามาหักจากเงินค่าบริ การที่
ต้ องจ่ายตามข้ อ 1 แต่ถ้าค่าใช้ จา่ ยสูงกว่าเงินค่าบริ การที่ได้ ชาระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวจะเรี ยกจากนักท่องเที่ยวไม่ได้
ทังนี
้ ้ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว แสดงหลักฐานให้ นกั ท่องเทีย่ วทราบ ดังต่อไปนี ้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่
2.2 ค่ามัดจาของบัตรโดยสารเครื่ องบิน
2.3 ค่าใช้ จา่ ยที่จาเป็ นอื่นๆ
หมายเหตุ หลักเกณฑ์ที่นามาใช้ นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้ นบั ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2553 เป็ นต้ นไป
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชาระ
ค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทาง
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ต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับ
เจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์
ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 15 มกราคม 2563การเปลีย่ นแปลงของสายการบินในภายหลัง
ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักทีม่ ีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สาหรับ
ผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความแตกต่างกัน ซึง่
อาจจะทาให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามทีต่ ้ องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเี ครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตา่ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้ บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดีย่ วอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอา่ ง
อาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่าน
ต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จ่าย
เพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทา
การ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนๆ
ั ้ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้
ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ ทา่ นไม่
สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไปแล้ ว
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม ท่านจะ
ถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่าน
สามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินไทยอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสาร
ชันประหยั
้
ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธไ
 สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ทา่ นละ 1 ใบ
เท่านัน้ และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้ าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ตา่ กว่ามาตรฐาน
ได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในน ้าหนัก
ส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิด
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จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการ
สูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดที่ชดั เจนใน
เรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนือ่ งจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความ
จาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศเดนมาร์ ก ใช้ เวลายื่นประมาณ 15 วันทาการ
**ผู้เดินทางทุกท่านต้ องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นคาร้ องวีซ่าประเทศเดนมาร์ ก**

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ใน
กลุม่ ประเทศเชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ต้ องนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวซี า่
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 รูป พื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดา, หน้ าใหญ่ และห้ ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
และเหมือนกันทัง้ 2 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้ าน / สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ / สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล / สาเนาทะเบียนสมรส , หย่า
/ สาเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทา่ นทางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่า นันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพือ่ เดินทางไปท่องเทีย่ ว
หลังจากนันจะกลั
้
บมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา อัพเดท 1 เดือนก่อนยื่นวีซา่
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 3
เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน
 Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน อัพเดทการเงินไม่เกิน 15 วันก่อนยื่นคาร้ องขอวีซา่ ควรเลือกเล่ม
ที่มีการเข้ าออกของเงินสมา่ เสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ
ค่าใช้ จา่ ยได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมือ่ กลับสูภ่ มู ิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอ
วีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรองจากทางธนาคารเป็ นsponsorรับรองค่าใช้ จา่ ยในครอบครัวด้ วย
 **สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน รวมถึงบัญชีตดิ ลบต่ างๆ ทัง้ บัญชีส่วนตัวและบัญชีบริษัทฯ**
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1-6
แล้ ว ทางบริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน
โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต
โดยมีนายอาเภอ หรื อผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ
หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ น
เหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่มีสทิ ธิ์เรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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