
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 โคเปนเฮเกน – เข้าชมพระราชวังโรเซนบอร์ก – ช้อปป้ิงย่านสตรอยก์ – แคงเกอร์ลุสซวค – แผ่น
น ้าแข็งกรีนแลนด์ RUSSELL GLACIER – มุสก้า อ๊อก – อิลลูลิสแซท (มรดกโลก) จุดตั้งถ่ินฐาน
แรกของชาวอนูิอทิ – ล่องเรือชมธารน ้าแข็ง – ล่องเรือชมวาฬสีน ้าเงิน – ฟาร์มสุนัขฮัสกี ้ 
ล่องเรือชมเกาะและหมู่บ้านชาวประมง – มัลโม   

***** ก าหนดการเดินทาง มิ.ย. – ส.ค.2566 ***** 
 
 
 



 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง (1)  สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงโคเปนฮาเก้น (เดนมาร์ค)  
22.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์ สาย

การบินไทย Thai Airways โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวก ก่อนข้ึนเคร่ือง 

วนัที่สองของการเดินทาง (2) กรุงโคเปนเฮเกน – เข้าชมพระราชวงัโรเซนบอร์ก 
      ช้อปป้ิงย่านสตรอยก์     
01.20 เหินฟ้าสู่เมืองโคเปนฮาเกน้ ดว้ยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG950 
07.40 เดินทางถึงสนามบิน สนามบินโคเปนฮาเกน้ ประเทศเดนมาร์ค น าท่านผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง รับสัมภาระ  

จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองโคเปนเฮเกน น าท่านเขา้ชมปราสาทโรเซนบอร์ก" (Rosenborg Castle)ตั้งอยู่
ใจกลางเมืองโคเปนเฮเกน สร้างขึ้นในสมยัพระเจา้คริสเตียนท่ี 
4 เป็นศิลปะแบบดตัช์เรเนซองส์ เคยใชเ้ป็นท่ีพกัร้อนของเช้ือ
พระวงศ์ในสมัยนั้น ในปัจจุบันเป็นท่ีเก็บมงกุฎท่ีประดับ
ดว้ยอญัมณีท่ีสวยงามล ้าค่า เคร่ืองราชกกุธภณัฑแ์ละวตัถุล ้าค่า
มากมาย ชมความงามของห้องต่างๆ ภายในพระราชวงั เช่น 
ชมห้องอัศวิน (Knights’ Hall) ชมบัลลังก์ของราชวงศ์
เดนมาร์กท่ีตกแต่งอย่างสวยงาม มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความ

สวยงามของสวน (King’s Garden) รอบๆพระราชวงัอย่างจุใจ ไดเ้วลาสมควร มุ่งหน้าสู่ใจกลาง “กรุงโคเปนเฮ
เก้น” Copenhagen พร้อมถ่ายรูปคู่กับ “เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด” Little Mermaid สัญลกัษณ์ของเมือง ซ่ึง
ยงัคงนัง่เศร้ารอเจา้ชายตามเน้ือเร่ืองในเทพนิยายอนัลือลัน่ของนกัเล่านิทานระดบัโลก ฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์
สัน ออกแบบและป้ันโดยนายเอ็ดวาร์ด อิริคเซ่น (Edvard Eriksen) และไดรั้บการสนบัสนุนการเงินจาด คาร์ล จา
คอบเซ่น (Carl Jacobsen) ลูกชายผูก่้อตั้งบริษทัคาร์ลสเบิร์ก 
ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ท่ีมีเรือสินค้า  และเรือ
ส าราญจอดเด่นเป็นสง่าสง่า เดินผ่านสวนสาธารณะท่านจะ

พบกบั “น ้าพุเกฟิออน” เทพธิดาผูเ้สียสละกบับุตรชายท่ีร่วม
สร้างเกาะซีแลนด์ ประเทศเดนมาร์กขึ้นมา รูปป้ันบรอนซ์น้ี
ไดรั้บเงินสนบัสนุนค่าก่อสร้างจากบริษทัคาร์ลเบิร์ก เน่ืองใน
โอกาสครบรอบ 50 ปีของบริษทั 

เท่ียง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

บ่าย น าท่านชม “จตุรัสพระราชวังอามาเลียนบอร์ก” Amalienborg Palace ท่ีประทบัในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่ง 

เ ดนมา ร์ก  เ ก็บภาพทหาร รักษาพระองค์  ใน ชุด
เคร่ืองแบบท่ีงดงาม น าคณะเท่ียวชมเมืองผ่านจตัุรัสซิต้ี 
ฮอลล์ อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตย่านใจกลางเมือง 
จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นหรือเลือกซ้ือสินคา้ราคา
พิเศษในย่านถนนสตรอยก์ (Strøget Street) ถนนคนเดิน
ท่ีพลุกพล่านท่ีสุดของประเทศ เต็มไปด้วยร้านคา้ ร้าน
กาแฟ ร้านอาหาร มากมาย และในบริเวณจตัุรัสเล็กๆบน
ถนนเส้นน้ีจะมีศิลปินอิสระมาแสดงผลงานกนัมากมาย  

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

วนัที่สามของการเดินทาง (3) โคเปนเฮเกน – แคงเกอร์ลุสซวค – ชมเมือง  
เชา้  บริการอาหารมื้อเช้าแบบกล่อง  
06.00 ออกเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเกน  
06.30 น าท่านเช็ค-อิน สายการบินกรีนแลนด ์เดินทางสู่เมือง แคงเกอร์ลุสซวค (Kangerlussuaq)  
09.00 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองแคงเกอร์ลุสซวค (Kangerlussuaq) ประเทศกรีนแลนด์ โดยสายการบินแอร์กรีนแลนด์ 

เท่ียวบินท่ี GL779 (บิน4 ชัว่โมง 40 นาที) 
09.40 เดินทางถึงสนามบินกรีนแลนด์ เมือง แคงเกอร์ลุสซวค 

(Kangerlussuaq) น าท่านเขา้สู่ตวัเมือง ชมเมืองแคงเกอร์
ลุสซวค (Kangerlussuaq) เป็นศูนยก์ลางการขนส่งทาง
อากาศหลกัของกรีนแลนด์และเป็นท่ีตั้งของสนามบินเชิง
พาณิชย์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของกรีนแลนด์ เป็นฐานท่ีตั้ งของ
กองทพัอากาศสหรัฐอเมริกา และในสมยัก่อนเป็นท่ีจอด
แวะพกัของเคร่ืองบินท่ีบินจากอเมริกาเหนือสู่ยโุรป  

เท่ียง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกจากร้านคา้ทอ้งถ่ิน แวะเก็บภาพความน่ารักของตวัเมืองและบา้นเรือนสี

สดใส ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่อนัแสนเรียบง่ายของเมืองน้ี โดยตวัเมืองจะตั้งอยู่ริมแคงเกอร์ลุสซวค ฟยอร์ด 
(Kangerlussuaq Fjord) ช่วยเพิ่มความงดงามใหเ้มืองน้ีมากยิง่ขึ้น 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

https://en.wikipedia.org/wiki/Kangerlussuaq
https://en.wikipedia.org/wiki/Kangerlussuaq
https://en.wikipedia.org/wiki/Kangerlussuaq
https://en.wikipedia.org/wiki/Kangerlussuaq


 

 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง (4)  แคงเกอร์ลุสซวค – แผ่นน ้าแข็งกรีนแลนด์ Russell Glacier 
      มุสก้า อ๊อก 

เชา้  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านข้ึนรถโฟร์วิลล์ไดร์ฟ(4WD) ตะลุยเส้นทางสู่ธารน ้ าแข็งรัสเซล (Russell Glacier) น าทางโดย
ไดร์ฟเวอร์ไกด์ผูช้  านาญเส้นทาง ลัดเลาะไปบนถนนลูกรัง ผ่านชมธรรมชาติท่ียงัคงสมบูรณ์ น าท่านชมธาร
น ้ าแข็งรัสเซลล์ ท่ีสูงใหญ่ตั้งตระหง่าน 
เป็นความงดงามทางธรรมชาติท่ีหาชม
ได้ ท่ีก รีนแลนด์ เท่ านั้ น  รูป ร่างของ
น ้ าแข็งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการ
กัดเซาะของลม ฝน ธารน ้ าแข็งแห่งน้ี
เป็นธารน ้ าแข็งแห่งเดียวของกรีนแลนด์
ท่ีสามารถเข้า ถึงได้โดยทางรถแบบ
ง่ายดาย ไม่ต้องเดินเยอะ ในบริเวณ
รอบๆ ของธารน ้ าแข็ง จะมีลกัษณะทาง
ธรรมชาติท่ีเรียกว่า ทุนดร้า เป็นช่ือเรียกลกัษณะทางภูมิศาสตร์ มีทุ่งหญา้สลบักบัน ้าแขง็สวยงาม เป็นแหล่งอาหาร
ของสัตว์ป่า โดยเฉพาะววัมสัค์ (Musk-
ox) เป็นสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมขนาดใหญ่ท่ี
กระจายพันธุ์อยู่ในแถบอาร์กติกของ
เกาะกรีนแลนด์ สวีเดน ไซบีเรีย นอร์เวย ์
และอลาสกา้  ตวัโตเต็มท่ีหนกัเฉล่ีย 285 
กิโลกรัม มนัมีขนท่ีหนามากเพื่อช่วยให้
พวกมนัอยู่รอดในสภาพอากาศท่ีหนาว
เยน็ และขนท่ีหนาน้ีจึงท าให้พวกมนัดูมี
ขนาดใหญ่ โดยทั่วไปแล้วจะกินหญ้า 
มอสส์และไลเคนเป็นอาหาร ไดเ้วลาอนั
สมควรน าท่านกลบัสู่ตวัเมืองแคงเกอร์ลุสซวค 

เท่ียง  บริการอาหารมื้อกลางวัน  
บ่าย มีเวลาใหท้่านเดินเล่นพกัผอ่นชมบรรยากาศของแคงเกอร์ลุสซวค หรือพกัผอ่น ณ โรงแรมท่ีพกั  
ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  



 

 

วนัที่ห้าของการเดินทาง (5) แคงเกอร์ลุสซวค – อลิลูลสิแซท (มรดกโลก)  
เชา้  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 เดินทางถึงสนามบิน เช็ค-อิน อินเคาสายการบินแอร์กรีนแลนด ์ 
09.45 ออกเดินทางสู่เมืองอิลลูลิสแซท (Ilulissat) โดยสายการบินแอร์ กรีนแลนด ์GL502 
10.25 เดินทางถึงเมืองอิลลูลิสแซท จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองอิลลูลิสแซท ในสมยัก่อนใชช่ื้อว่า Jakobshavn 

ตวัเมืองตั้งอยูริ่มอ่าวดิสโก (Disko Bay) ท่ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยสัตวน์ ้านานาพนัธุ์ และภูเขาน ้าแขง็ (Iceberg) 
เท่ียง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ชมเมืองอิลลูลิสแซท (Ilulissat) เป็นเมืองท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีสุดในแควน้อวานนาทา 
(Avannaata) เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของ
กรีนแลนด์และมีความส าคญัทางดา้นการ
ท่องเท่ียวมากท่ีสุด น าท่านชมบา้นเรือนหลากสีท่ี
ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมชายฝ่ังทะเล ซ่ึงในบริเวณ
แถบน้ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแลว้ มีเวลา
ใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจอยา่งเตม็ท่ี หรือเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควรน าท่านเช็ค-อิน
เขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร    

วนัที่หกของการเดินทาง (6) อลิลูลสิแซท – จุดตั้งถ่ินฐานแรกของชาวอนูิอทิ – ชมเมือง  
เชา้  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่จุดประวติัศาสตร์เซอเมอร์มิอูท (Sermermiut Settlement Walk) ในบริเวณน้ีเป็นท่ีอยู่อาศยั
ของชาวอินูอิค (Inuit) (ชาวพื้นเมืองกรีนแลนด์) 
อยู่อาศัยมากว่า 4,000 ปี ปัจจุบันได้รับการขึ้ น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกดา้นแหล่งโบราณคดีทาง
มนุษยวิ์ทยาและวฒันธรรมโบราณยคุหิน ณ จุดน้ี
ท่านจะไดช้มความสวยงามของธารน ้ าแข็งอิลลู
ลิสแซท ไอซ์ฟยอร์ด (Ilulissat Icefjord) หรืออีก
ช่ือหน่ึงว่า Sermeq Kujalleq เป็นธารน ้ าแข็งท่ี
เคล่ือนตวัไวมากประมาณ 40 เมตร ใน 1 วนั มี
ขนาดกวา้ง 6 กม. และยาวถึง 45 กม. จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง  

เท่ียง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

บ่าย ชมหมู่บ้านอินูอิต (Inuit Village) ชาวอินูอิต
หรือพวกเอสกิโม (Eskimo) เป็นชนพื้นเมืองท่ี
อาศยัอยูใ่นกรีนแลนดม์าก่อนอีริค เดอะ เรด และ
ชาวไวก้ิงจะเดินทางมาถึง น าท่านชมวิถีชีวิตของ
ชาวอินูอิต การกิน การอยู่อาศยั การล่าสัตว ์การ
ประมง รวมไปถึงการใชชี้วิตในทุ่งน ้าแขง็  
ตลอดชีวิตของชาวอินูอิต มีเวลาให้ท่านเดินเล่น
พักผ่อนชมบรรยากาศของเมืองอิลลูลิสแซท 
หรือพกัผอ่น ณ โรงแรมท่ีพกั  

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง (7) อลิลูลสิแซท – ล่องเรือชมธารน ้าแข็ง 
      ชมวาฬสีน ้าเงิน – ฟาร์มสุนขัฮัสกี ้  
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านล่องเรือชมธารน ้าแขง็ (Iceberg boat tour & Whale watching) ท่านจะตะลึงไปกบัความยิง่ใหญ่
ของธารน ้าแข็ง ท่ีท่านเห็นดว้ยสายตานั้นเพียงแค่ 
10% ของขนาดจริง เน่ืองจาก 90% ของก้อน
น ้ าแข็งนั้ นอยู่ใต้น ้ า ภูเขาน ้ าแข็งน้ีกระจายอยู่
ทัว่ไปในอ่าวดิสโก ้น ้ าแข็งเหล่าน้ีมีอายุมากกว่า
ลา้นปี น าท่านล่องเรือผ่านธารน ้าแข็งไปยงัจุดชม
วาฬ ซ่ึงกรีนแลนดเ์ป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัของวาฬสี
น ้ าเงิน (Blue Whale) ถือว่าเป็นสัตว์ท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในโลก วาฬสีน ้ าเงินท่ีตวัขนาดกลาง ๆ 
จะยาวประมาณ 30 กวา่เมตร แต่ท่ีใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ี
เคยค้นพบมีความยาว 56 เมตร น ้ าหนักเม่ือโต
เต็มท่ี  ประมาณ 100–200 ตัน เฉพาะลิ้นก็มี
น ้ าหนักเกือบเท่าช้างหน่ึงตัว หัวใจมีขนาดเท่า
รถยนตค์นัหน่ึง และเส้นเลือดบางเส้นกวา้งขนาด
ท่ีมนุษยพ์อจะลงไปว่ายน ้ าได้ และครีบหางก็มี
ขนาดกวา้งกว่าปีกของเคร่ืองบินโดยสารขนาด
เล็ก จดัเป็นสัตวท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกเท่าท่ีเคยมีมา มีขนาดใหญ่กว่าไดโนเสาร์ชนิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกท่าน
จะประทบัใจไปกบัความยิง่ใหญ่ของธรรมชาติอยา่งจุใจ  



 

 

*** ปลาวาฬสีน ้ าเงินเป็นสัตว์ท่ีใกลสู้ญพนัธุ์และมีเหลือน้อยมากบางคร้ังในการล่องเรืออาจไม่สามารถพบ
ปลาวาฬสีน ้าเงินได ้*** 

เท่ียง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางเขา้ชม “ฟาร์มสุนขัฮสัก้ี” ชมความน่ารัก
ของสุนขัพนัธุ์ไซบีเรียน ฮสัก้ี ท่ีแสนเช่ือง และเป็นกนัเอง 
ฮสัก้ีเป็นสุนัขพนัธุ์พื้นเมืองท่ีมกัเล้ียงไวใ้ชเ้ดินทางในเขต
หนาว  

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   

วนัที่แปดของการเดินทาง (8) อลิลูลสิแซท – ล่องเรือชมเกาะและหมู่บ้านชาวประมง 
เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ท่าเรืออิลลูแซท ล่องเรือชมความงามของริมชายฝ่ัง
กรีนแลนด์ ชมหมู่บ้านชาวประมงโอคเวยสุท (Oqaitsut) 
บริเวณอ่าวร็อด เบย์ (Rodebay) หมู่บ้านเล็กๆ  ท่ี เ ป็น
เอกลกัษณ์น้ีมีอยู่ประมาณ 50 หลงัคาเรือน ตวับา้นทาสีสัน
สวยงามจนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของกรีนแลนด์ ชมวิถีชีวิต
ชาวประมงท่ียงัคงวฒันธรรมและการด ารงคชี์วิตแบบดั้งเดิม 

เท่ียง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
อิสระทุกท่านในเมืองอิลลูลิสแซท (Ilulissat) มีเวลาใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจอยา่งเตม็ท่ี หรือเลือกซ้ือสินคา้
ท่ีระลึกตามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควรน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   

วนัที่เก้าของการเดินทาง (9) อลิลูลสิแซท – กรุงโคเปนเฮเกน – มัลโม   
เชา้  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 ออกเดินทางสู่สนามบินอิลลูลิสแซท  
11.00 น าท่านออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน โดยสายการบินแอร์ กรีนแลนด ์GL571 
11.50 เดินทางถึงเมืองแคงเกอร์ลุสเซค เปล่ียนเคร่ืองต่อสู่กรุงโคเปนเฮเกน 
12.40 ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน โดยสายการบินแอร์กรีนแลนด ์GL780 
21.00 เดินทางถึง โคเปนเฮเกน รับสัมภาระ เขา้สู่โรงแรมท่ีพกั และรับประทานอาหารค ่า 
ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   



 

 

วนัที่สิบของการเดินทาง (10) มัลโม – ชมเมือง – สนามบินโคเปนเฮเกน  
เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่านชมจตัุรัสกลางเมืองมลัเมอท่ีมีมา
ตั้งแต่ปีค.ศ.1538 บริเวณตรงกลางจตุัรัสมีรูปป้ันของ
พระเจา้ Karl Gustav ท่ี 10 ซ่ึงออกแบบและแกะสลกั
โดย John Börjeson ด้านซ้ายของจัตุรัสเป็นท่ีตั้งของ 
Rådhuset หรือ Town Hall ศาลาวา่การเมืองสไตลด์ตัช์
เรอเนสซองส์ท่ีสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1353 ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็น
หน่ึงในอาคารเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง ผ่านชม Turning 
Torso ตึกระฟ้ารูปทรงโมเดิร์นความสูง 190 เมตร ซ่ึง
นบัเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในแถบสแกนดิเนเวีย รวมทั้งเป็น
ตึกท่ีอยู่อาศัย ท่ีสูงท่ีสุดอันดับ 3 ของ ทวีปยุโรป 
จากนั้นเดินทางข้ามสะพานโอเรซุนด์ The Øresund 
ซ่ึงเช่ือมประเทศสวีเดนเดนมาร์ก เป็นสะพานท่ียาว
ท่ีสุดของยุโรป ยาวประมาณ 12 กม. เป็นสะพาน 8 
กม. และเป็นอุโมงคใ์ตท้ะเล 4 กม. เปิดใชเ้ม่ือปี 2000 
เช่ือมต่อเมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์กกับ 
Malmo สวีเดน สะพานน้ีมีความสวยงาม โดดเด่นมาก และใชไ้ดท้ั้งรถยนต ์และรถไฟ ไดเ้วลาสมควรน าท่านออก
เดินทางสู่สนามบิน 

14.25 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 951  

วนัที่สิบเอด็ของการเดินทาง (11) กรุงเทพมหานคร   
06.20  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ และความประทบัใจ 

******************************* // ******************************* 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ทางการเมืองในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และ
ความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการ
ตดัสินใจ จะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 
 
 
 



 

 

 

อตัราค่าบริการ รวมค่าวซ่ีา&ทิปพนักงานขับรถ&ไกด์ท้องถ่ิน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 
เพิ่มท่านละ 

10 – 20 มิ.ย.66 269,900 269,900 269,900 35,900 
29 มิ.ย. – 09 ก.ค.66 269,900 269,900 269,900 35,900 
15 – 25 ก.ค.66 269,900 269,900 269,900 35,900 
04 – 14 ส.ค.66 269,900 269,900 269,900 35,900 
18 – 28 ส.ค.66 269,900 269,900 269,900 35,900 

*** ท่านท่ีตอ้งการท่ีนัง่ชั้นธุรกิจกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ี *** 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
❖ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั ระหวา่งประเทศ และ ในประเทศ ตามท่ีระบุในรายการทวัร์ 
❖ ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง  
❖ โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
❖ ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
❖ ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหน้าทัวร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง 1 ท่าน  
❖ ค่าโหลดสัมภาระท่านล่ะ 1 ใบไม่เกิน 30 กิโลกรัม 
❖ ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกัตลอดการเดินทาง 
❖ ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000.- บาท  
❖ ค่าทิปพนกังานขบัรถระหวา่งการท่องเท่ียว 
❖ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
❖ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
❖ ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
❖ ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
❖ ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ 100 / ท่าน / วนั (หากท่านประทบัใจในการเดินทาง) 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
❖ กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก  130,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 



 

 

❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้
ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

❖ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหต ุ
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆ ท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์ม 
มาจากทางยุโรป ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทาง
ท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืน่วีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต  โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล 
และอ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่ เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการ
ยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

กรณีวซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ 
ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 

-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่น
การพิจารณา 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่าน
ไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหัก
บางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสีย
แต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ า
หอ้งใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที 
ทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

4. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 



 

 

5. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ 
และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือค่ามดัจ าท่ีตอ้งการันตีท่ี

นัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยู่กบัประเทศท่ีจะ

เดินทาง  
3. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
*** คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายุ ยอ้นหลงั

ไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ ในการ
ออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต * ขา้ราชการ
และนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์
และเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยืน่แนบเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  

*** หนงัสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้
ช่ือแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณา
สะกดช่ือให้ตรงกบัหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วนัท าการ) 

*** เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*** สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละ

ชุด 
5. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทาง

ทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการ
อ าเภอ 

6. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 
7. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 



 

 

8. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
9. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 
10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร  และ

ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

12. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศ
ตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวี
ซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์
ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


