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รีนแลนด (Greenland) เปนหนึ่งในประเทศอินเทรนดท่ีสุดในตอนนี้ หลังจากไดรับการจัดอันดับเปนหนึ่งใน 10 จุดหมาย
ปลายทางที่นาทองเที่ยวมากที่สุดในโลกจาก Lonely Planet เว็บไซตชื่อดังของวงการทองเที่ยวระดับโลกในปนี้ กรีนแลนด พรอมจะอวดโฉม
ใหนักทองเที่ยวไดไปสัมผัสถึงความมหัศจรรยของธารน้ําแข็งกวา 1,833,900 ตารางกิโลเมตรที่ปกคลุมประเทศ หรือประมาณ 85%
กรีนแลนด ประเทศที่ไมไดเขียวเหมือนชื่อแตไดชื่อเรียกมาจาก Eric the Red ชาวไวกิ้งที่ถูกเนรเทศออกจากไอซแลนดลองเรือมาพบเกาะ
ใหญในป 982 และกลับไปบอกคนอื่นวาพบ “กรีนแลนด” เพื่อหลอกลอใหเรืออีก 25 ลําออกจากทาที่ไอซแลนดเพื่อแสวงหาดินแดนแหงใหม
ที่ทําการเพาะปลูกได นับเปนการเริ่มตนของผูอพยพชาวไวกิ้งผูมาใหม มาอยูรวมกับคนพื้นเมืองชาวอินูอิต เสนหของกรีนแลนด มีความ
แตกตางจากที่อื่นๆ ทําใหที่นี่เปนที่ใฝฝนและเปนจุดหมายที่หลายคนอยากมาสัมผัส แมจะเปนประเทศขนาดใหญ แตเราก็รวมสถานที่
ทองเที่ยวที่เปนไฮไลตท่สี ุดไวในโปรแกรมทองเที่ยว แลวคุณละพรอมที่จะไปกับเรารึยัง

วันที่ 1

22.00 น.
หมายเหตุ

วันที่ 2

00.50 น.
06.35 น.

12.00 น.
14.00 น.

18.30 น.

วันที่ 3

07.00 น.
09.15 น.
09.55 น.

กรุงเทพฯ

27 เม.ย. / 21 ก.ค.

กรุงเทพฯ - โคเปนเฮเกน (เดนมารก)

28 เม.ย. / 22 ก.ค.

พรอมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2-3 เคานเตอรการบินไทย D16-19
เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เชารถโคช,
จองที่ พั ก , ร า นอาหาร สถานที่ เ ข า ชมต า ง ๆ ไว ล ว งหน า ให กั บ กรุ ป ทั ว ร กรณี ที่ เ กิ ด
เหตุการณ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลาชาของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้น
เครื่องไมทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเขาเมือง ทําให
การเดินทางลาชา หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรม
ได หัวหนาทัวร มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไมสามารถคืนเงินคาใชจายตาง ๆ ที่
ชําระแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายตาง ๆ ลวงหนาแลว และหากมีคาใชจาย
อื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะเปนสิ่งที่ทาง
บริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได
ออกเดินทางสู กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก โดยเที่ยวบินที่ TG950
ถึง สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน ผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รถโคชรอรับคณะ
แลว ออกเดิน ทางสู เมือ งเฮลซิง กอร ตั้ง อยูริม ทะเลระหวา งช อ งแคบของเดนมารก สวีเดน นําทาน เขาชมปราสาทโครนบอรก ปราสาทแหงนี้สรางมาเกือบ 500 ป เปนที่
รูจักกันดีในหมูชาวยุโรปจากบทละครแฮมเล็ต วรรณกรรมชิ้นเอกของนักประพันธชาว
อังกฤษ วิลเลียม เชคสเปยร แวะบันทึกภาพกับปราสาทเฟดเดอริกบอรก พระราชวัง
แหงนี้ที่ประทับของกษัตริยคริสเตียนที่ 4 รูจักกันดีในนามของพิพิธภัณฑประวัติศาสตร
แหงชาติ สรางอยูบนเกาะเล็กๆ 3 เกาะ ลอมรอบไปดวยทะเลสาบและสวนแบบบาร็อก
ทําใหปราสาทแหงนี้ดูงดงามอลังการเหมาะในการบันทึกภาพเปนอยางมาก สมกับเปน
พระราชวังแบบเรอเนสซองสที่ใหญที่สุดในสแกนดิเนเวีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับเขาสูกรุงโคเปนเฮเกน แลวนําคณะเขาสูท่ีพักโรงแรม อิสระใหทานพักผอน
หลังจากเดินทางไกล หรือ เดินสํารวจสินคาบนถนนคนเดิน หรือ ถนนสตรอยก ถนนสาย
ชอปปงที่ยาวที่สุดในโลก เริ่มจากศาลาวาการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มี
สินคาแบรนดเนมชื่อดัง อาทิ Louise Vuitton, Prada, Gucci, Bottega Veneta,
Hermes รานนาฬิกาหรูแบรนดดังจากสวิส Bucherer เปนตน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม IMPERIAL HOTEL**** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

กรุงโคเปนเฮเกน - คังเกอรลุสสวก (กรีนแลนด) - RUSSELL GLACIER

รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม แลวออกเดินทางสูสนามบิน
ออกเดินทางสู เมืองคังเกอรลุสสวก (Kangerlussuaq) โดยสายการบิน Air Greenland
เที่ยวบินที่ GL779 (ใชเวลาในการบิน 4.40 ช.ม.)
ถึงสนามบินเมืองคังเกอรลุสซวก เมืองศูนยกลางการบินทั้งภายในและระหวางประเทศ
ปกคลุมดวยแผนน้ําแข็งกรีนแลนด (Greenland Ice Sheet) ที่ยิ่งใหญ รถโดยสารแบบ
Off-Road จะนําทานไปสัมผัสกับ ธารน้ําแข็งรัสเซล (Russell Glacier) หนาผาน้ําแข็ง
ที่มีขนาดใหญมีความสูงกวา 60 เมตร เดนตระหงานอยูตรงหนา ใหทานไดจินตนาการ
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www.imperial-hotelcopenhagen.com

29 เม.ย. / 23 ก.ค.
29APR GL779 0915-0955
23JUL GL781 1100-1140
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18.00 น.

วันที่ 4

08.00 น.

18.00 น.

วันที่ 5

07.00 น.
08.55 น.
09.40 น.

12.00 น.
14.00 น.

19.00 น.

รูปลักษณคลายดั่งสัตวในเขตขั้วโลกเหนือ อาทิ หมีขาว แมวน้ํา หรือธารน้ําตก อันเปน
ประติมากรรมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เราจะคอยๆ เดินขึ้นไปบนธารน้ําแข็งซึ่งทรงพลัง
ที่สุดในธรรมชาติ ความใหญโตมหึมาลอมรอบ 360 องศา ที่จะทําใหตื่นเตนตลอดเวลาใน
การเดินอยูบนธารน้ําแข็งที่ยังคงเหลืออยูในกรีนแลนดและแอนตารกติกาเทานั้น ระหวาง
เสนทาง Off Road ผานทุงหญาทุนดรา ทานอาจจะไดพบกับ Musk ox ดาราดังของที่นี่
และเรนเดียรที่อาศัยอยูตามธรรมชาติ รวมทั้งนกสายพันธุตางๆ
** อาหารกลางวันจัดเปนอาหารแบบปกนิก หรือ รานอาหารกอนออกเดินทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับสภาพภูมิอากาศในแตละวัน กอนเริ่มออกทัวรกิจกรรม **
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืน ณ HOTEL KANGERLUSSUAQ (โรงแรมที่พักมีใหบริการไมกี่แหง และมี
ขอจํากัดในเรื่องความหรูหรา แตมีความสะดวกสบายสําหรับนักทองเที่ยวตามมาตรฐาน
ยุโรป)

ICE CAP POINT 660

รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
จากนั้นนําทาน นั่งรถ 4WD ตะลุยผานทุงหญา ทะเลสาบ ภูเขาน้ําแข็ง ทะเลทรายในหุบ
เขา ซึ่งเปนภูมิประเทศที่งดงามหาที่เปรียบไมไดในโลกใบนี้ ระยะทางกวา 40 ก.ม. จนถึง
ICE CAP POINT 660 คือ ชั้นน้ําแข็งที่ปกคลุมพื้นโลก (แถบขั้วโลกเหนือและใต) อีก
หนึ่งประสบการณอันนาจดจําที่คุณจะไดอยูบนแผนน้ําแข็งที่ปกคลุมทั้งประเทศคิดเปน
10% ของโลก ที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 2 รองจากแอนตารกติกา
** อาหารกลางวันจัดเปนอาหารแบบปกนิก หรือ รานอาหารกอนออกเดินทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับสภาพภูมิอากาศในแตละวัน กอนเริ่มออกทัวรกิจกรรม **
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืน ณ โรงแรมเดิม HOTEL KANGERLUSSUAQ

คังเกอรลสุ สวก - อิลลูลิทแซท - Hiking “The World Heritage Trail”

รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
ออกเดินทางสู เมืองอิลูลิสแซท (Ilulissat) โดยเที่ยวบินที่ GL500
ถึงสนามบินเมืองอิลูลิสแซท
เมืองทองเที่ยวที่สําคัญของกรีนแลนดที่มีมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ Ilulissat Icefjord ความยาวราว 70 กิโลเมตร หรือที่เรียกกันในภาษาทองถิ่นวา
Kangia จะเต็มไปดวยกอนน้ําแข็งและภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg) อันมีที่มาจากธารน้ําแข็ง
เซอรเมก คูยาลเลก (Sermeq Kujalleq) ทางดานทิศตะวันออก ไหลลงสูทองทะเลและมา
ออกทะเลเปดบริเวณอาวดิสโก (Disko Bay) มีแผนน้ําแข็งลอยน้ําขนาดใหญโตมากมาย
กระจัดกระจายอยูตามผืนน้ํา รวมพื้นที่ทั้งหมดของแหลงมรดกโลกแหงนี้ราว 4,000
ตารางกิโลเมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะ Hiking “The World Heritage Trail” เขาสูบริเวณฟยอรดน้ําแข็ง (Ice Fjord)
แหงนี้ไมมีถนนที่จะเขาถึงได การจะเขาการเดินเขาไปบนเสนทางเดิน (Track Bridge)
ทางเดินเปนสะพานไมเดินแบบสบายๆ ไปจนสุดเชิงเขา บริเวณนี้คือ Sermermiut แหลง
ที่ขุดคนหลักฐานทางโบราณคดีอายุกวา 4,000 ป คือ ถิ่นฐานของมนุษยยุคหินที่ใหญ
ที่สุดแหงหนึ่งบนเกาะกรีนแลนด สุดปลายแหลมนี้คือ จุดชมทิวทัศนที่ยิ่งใหญของฟยอรด
น้ําแข็งอิลูลิสแซต ซึ่งมีแนวภูเขาน้ําแข็งตั้งตระหงานทอดยาวคูขนานกับชายฝงดานใต
ภาพประติมากรรมอันนาทึ่งของภูผาน้ําแข็งที่ขาวโพลน มีเวิ้งน้ําที่เปดเปนเสนทางใหเรือ
ไมสีแดงแลนเขามาในฟยอรด เปนภาพแนวพาโนรามาไกลสุดสายตา ที่มีฉากของธาร
น้ําแข็งเซอรเมก คูยาลเลก และธารน้ําแข็งอื่นอีก 2-3 แหง นําพาแผนน้ําแข็งจํานวน
มากมายมหาศาลลงมายังฟยอรดแหงนี้ ใหทานเดินไปถายภาพจนถึงทางแยกที่เสนทาง
สายสีแดงมาบรรจบ แลววกลงเขาบนเสนทางธรรมชาติที่สามารถทําเวลาขาลงไดภายใน
1 ชั่วโมง
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืน ณ HOTEL ARCTIC (ชวงฤดูรอนของกรีนแลนดโรงแรมที่พักคอนขางหายาก)
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www.hotelkangerlussuaq.gl

30 เม.ย. / 24 ก.ค.

www.hotelkangerlussuaq.gl

1 พ.ค. / 25 ก.ค.

01MAY GL500 0855-0940
25JUL GL500 1035-1120

www.hotelarctic.com
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วันที่ 6

08.00 น.
10.00 น.

13.00 น.
14.00 น.

19.00 น.

วันที่ 7

07.00 น.
08.00 น.

13.00 น.
บาย
18.00 น.

วันที่ 8

07.00 น.

อิลลูลทิ แซท - ลองเรือชมภูเขาน้ําแข็ง - Ilulissat City Walk

รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
นําทาน ลองเรือชมภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg) กิจกรรมอันเปนที่สุดของการทองเที่ยว
กรีนแลนด Iceberg คือ ชื่อเรียกของกอนน้ําแข็งที่แตกออกมาจากธารน้ําแข็ง (Glacier)
บางกอนที่เห็นดวยสายตาเปนภูเขายาวกวา 100 เมตร ลักษณะพิเศษคือ จะลอยอยูตาม
น้ําและมีเพียง 10% เทานั้น ที่โผลเหนือน้ําขึ้นมาใหเห็น ชมภูเขาน้ําแข็งจํานวนมากที่
ตลอดแนวชายฝง และในอาว Diskobay ซึ่งปกติจะมีวาฬอาศัยอยูถึง 15 สายพันธุ
ในชวงฤดูหนาวจะมี 3 สายพันธุที่อาศัยอยูในอาวนี้ Narwhals Whale, Beluga Whale
และ Bow-Head Whale อาศัยอยู และในชวงฤดูรอนจะมี Minke Whale, Fin Whale
และ Humpback whale มาอวดโฉมรอตอนรับนักทองเที่ยว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ใหทานเดินเที่ยวชมเมืองอิลลูลิทแซท ที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 3 ของประเทศ มี
ประชากรราว 4,500 คน ตั้งอยูในเขตเหนือเสนอารคติประมาณ 300 ก.ม. ในฤดูหนาวจะ
มีแสงสวางเพียงระยะสั้น ทานสามารถชมแสงเหนือ (Aurora Borealis) ไดตั้งแต 1
กันยายน - 31 พฤษภาคม และในฤดูรอนทานสามารถชมปรากฏพระอาทิตยเที่ยงคืนได
ในระหวาง 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม เมืองนี้มีการคนพบในปค.ศ. 1741 ชื่อเรียกเดิมวา
ยาคอบฮาฟน เรื่องราวในประวัติศาสตรตั้งแตเมื่อครั้งยังเปนเมืองขึ้นของเดนมารก รวม
ไปถึงวัฒนธรรมของชาวกรีนแลนดดิก ลวนทําใหเมืองมีเสนหมากขึ้นชวนใหหลงใหล ทา
จอดเรือของชาวประมงกวา 100 ลํา และอุตสาหกรรมการประมงอันทันสมัย ทั้งเปนแหลง
อาหารและการสงออก นําชม โบสถ Zion ซึ่งสรางมาตั้งแตปลายศตวรรษที่ 18 ถือเปน
สิ่งกอสรางที่ใหญที่สุดในกรีนแลนดยุคนั้น ถัดไปเปน พิพิธภัณฑเมืองอิลูลิสแซต ซึ่งจัด
แสดงเรื่องราวของแหลงกอนประวัติศาสตร Sermermiut อันเปนถิ่นฐานของมนุษยยุคหิน
และเรื่องราวของชนพื้นเมืองคือ อินูอิต (Enuit) หรือเอสกิโม (Eskimo) วิถีชีวิต วัฒนธรรม
และเสนทางการคาของพวกเขากับชาวยุโรป รวมถึงเรื่องราวของนักสํารวจขั้วโลกเหนือที่
นาสนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง Knud Rasmussen นักสํารวจขั้วโลกเหนือผูยิ่งใหญ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืน ณ โรงแรมเดิม HOTEL ARCTIC

อิควิป เซอรเมีย

รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
นําทาน นั่งเรือ ขึ้นไปทางเหนือของเมืองอิลลูลิทแซทประมาณ 70 กิโลเมตร ซึ่งเปนเมือง
ปากอาวธารน้ําแข็งอิควิป เซอรเมีย (Eqip Sermia) หรือรูจักกันในชื่อ “Eqi” กลาวได
วาเปนธารน้ําแข็งเกาแกอายุหลายหมื่นปที่ใหญที่สุดในโลกเพียงแหงเดียวที่มนุษย
สามารถเขาไปชมไดอยางใกลชิดที่สุด จัดเปนมรดกโลกเมื่อป 2004 เปนมรดกทาง
ธรรมชาติของโลกที่นาตื่นตาตื่นใจซึ่งกอนน้ําแข็งจํานวนมหาศาลไหลลงทะเลทาง
Ilulissat Icefjord (อิลลูลิทแซท ไอซฟยอรด) ถือไดวาเปนที่สุดของธารน้ําแข็งทางฝง
ตะวันตกของกรีนแลนด เปนปากทางสูทะเลของธารน้ําแข็ง Sermeq Kujalleq ซึ่งเปน
หนึ่งในธารน้ําแข็งที่ไหลเร็วที่สุดในโลก 19 เมตรตอวัน และนอกจากนั้นมันก็ยังมีการ
เคลื่อนตัวมากที่สุดในโลกดวยธารน้ําแข็งแหงนี้ทําใหเกิดน้ําแข็งเกิดการแตกตัวถึง 35
ลูกบาศกกิโลเมตรตอป หรือ 10% ของน้ําแข็งในกรีนแลนดทั้งหมดและมากกวาธาร
น้ําแข็งอื่นๆ รอบแอนตารกติกา เสียงการแตกตัวของน้ําแข็งเปรียบเสมือนเสียงระเบิดดัง
กึกกอง เคลื่อนตัวเบียดเสียดกลายเปนกอนน้ําแข็งนอยใหญลอยลองอยูกลางทะเล เชื่อ
กันวากอนน้ําแข็งมหึมาที่เรือไททานิกชนจนอับปางก็มีแหลงกําเนิดมาจากที่นี่ ใหทานฟง
เสียงน้ําแข็งไหลบดกันและชมกอนน้ําแข็งไหลลงทะเล
รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
เดินทางกลับสูตัวเมืองอิลลูลิทแซท
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืน ณ โรงแรมเดิม HOTEL ARCTIC

อิลลูลทิ แซท – กรุงนุก

รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม

EUR35_GREENLAND 12D

2 พ.ค. / 26 ก.ค.

www.hotelarctic.com

3 พ.ค. / 27 ก.ค.

Local
Local
www.hotelarctic.com

4 พ.ค. / 28 ก.ค.
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11.00 น.
14.20 น.
16.30 น.

19.00 น.

วันที่ 9

08.00 น.
09.00 น.

14.00 น.

19.00 น.

วันที่ 10
07.00 น.
09.15 น.

อิสระใหทานไดมีเวลาเดินเลนชมเมืองกอนขึ้นเดินทางสูภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู กรุงนุก (Nuuk) โดยเที่ยวบินที่ GL515
(ใชเวลาในการบิน 2 ชั่วโมง 10 นาที)
ถึง สนามบินกรุงนุก เมืองหลวงของประเทศกรีนแลนด ที่มีประชากรอยูอาศัยราว 17,000
คน เมืองรองลงมาคือ Sisimiut (5,460 คน) Ilulissat (4,546 คน) Qaqortoq (3,306 คน)
Aasiaat (3,005 คน) โดยแตละเมืองตั้งอยูตามขอบของเกาะซึ่งมีภูมิอากาศที่อบอุนกวา
นุกมีความเจริญเทียบเทาเมืองในยุโรป มีมหาวิทยาลัยกรีนแลนด, พิพิธภัณฑศิลปะ,
สนามกีฬาทั้งในกลางแจงและในรม, ศูนยแสดงศิลปวัฒนธรรม หอสมุดแหงชาติ
กรีนแลนด และพิพิธภัณฑประวัติศาสตรแหงชาติ, หางสรรพสินคาอันทันสมัย ทั้งยังเปน
ที่ตั้งของรัฐสภาและที่ทําการของรัฐบาลอีกดวย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืน ณ HOTEL HANS EGEDE หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

กรุงนุก - ลองเรือ Targa ชมฟยอรดน้าํ แข็ง

รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
นําคณะ ลองเรือ Targa (12 ที่น่งั ) สูฟยอรดน้ําแข็ง Kangersuneq/Icefiord ภูมิทัศนอัน
งดงามของผืนแผนน้ําแข็งกรีนแลนดที่เปนทั้งภูเขาสูง และการเคลื่อนตัวของธารน้ําแข็งที่
ยิ่งใหญ กอใหเกิดฟยอรดตามแนวชายฝงทะเล ภูเขาน้ําแข็งกอนมหึมาลอยออกมาสูทะเล
เปด เรือคอยๆ เลียบฟยอรดผานเขาสูชองแคบ Qoornoq ใหทานไดตื่นตาตื่นใจกับวิว
ทิวทัศนอันงดงามตระการตาของธารน้ําแข็ง Narsap Sermia gletcher เรือใชเวลา
ประมาณ 2 ช.ม. เขาสูบริเวณที่ตั้งของ Glacier/Qoornoq Fjord ประดุจหนึ่งทานเปนนัก
สํารวจที่ไดมาสัมผัสความยิ่งใหญของทองทะเลอารกติก ดินแดนขั้วโลกเหนือ ทานอาจะ
ไดพบเห็นฝูงวาฬ ซึ่งมีแหลงอาศัยอยูรอบๆ กรีนแลนด
** อาหารกลางวันจัดเปนอาหารแบบปกนิก หรือ รานอาหารกอนออกเดินทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับสภาพภูมิอากาศในแตละวัน กอนเริ่มออกทัวรกิจกรรม **
นําทานเที่ยวชมเมืองหลวง เขาสู ยาน Old Colonial Harbour ซึ่งรอบๆ มีบานเรือนแบบ
ดั้งเดิมตั้งแตชวง 1950 รวมทั้งโบสถ รูปปน Mother of the Sea ที่ย้ําเตือนถึง
ความสัมพันธของมนุษยกับธรรมชาติ เขาชม พิพิธภัณฑแหงชาติกรีนแลนด ที่บอกเลา
เรื่องราวไดดีที่สุด มีหลักฐานของคนกลุมแรก (Indigenous people) อาศัยอยูที่นี่เมื่อ
4,500 ปมาแลว กอนที่พวกไวกิ้งและสแกนดิเนเวียนจะเริ่มเขามาเพื่อลาอาณานิคม การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของสังคม วิถชี ีวิต การนับถือศาสนาของคนพื้นเมืองเดิม ที่จัดแสดง
ไวอยางนาชม ผานไปชมอาคารบานเรือน บานไมหลังเล็ก ๆ สีสันฉูดฉาด ทั้งแดง เขียว
เหลือง มวง ชมพู เปนเสนหของกรีนแลนด
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืน ณ HOTEL HANS EGEDE หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

กรุงนุก – คังเกอรลสุ สวก (เปลี่ยนเครือ่ ง)-กรุงโคเปนเฮเกน (เดนมารก)

รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
ออกเดินทาสู กรุงโคเปนเฮเกน โดยเที่ยวบินที่ GL546 / GL780
แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองคังเกอรลุสซวก

www.hhe.gl

5 พ.ค. / 29 ก.ค.

www.hhe.gl

6 พ.ค. / 30 ก.ค.
06MAY GL546/GL780 0915-1010/1140-2000
30JUL GL544/GL782 1040-1135/1310-2130

**ไมมีอาหารกลางวัน และเย็นบริการเนือ่ งจากอยูระหวางบิน**

20.00 น.

ถึง สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน รถรอรับคณะแลวนําเขาสูท่พี ักโรงแรม
พักโรงแรม IMPERIAL HOTEL หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

วันที่ 11

กรุงโคเปนเฮเกน - กรุงเทพฯ

07.00 น.
08.30 น.

04MAY GL593 1740-1905
28JUL GL515 1410-1620

รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
นําคณะเที่ยวชมกรุงโคเปนเฮเกน ถายรูปคูกับเงือกนอยลิตเติ้ลเมอรเมด สัญลักษณของ
เมือง, สวนสาธารณะทานจะพบกับน้ําพุเกฟออน เทพธิดาผูเสียสละกับบุตรชายที่รวมกัน
สรางเกาะซีแลนดขึ้นมา ถายรูปดานหนาพระราชวังอมาเลียนบอรก ที่ประทับในฤดูหนาว
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www.imperial-hotelcopenhagen.com

7 พ.ค. / 31 ก.ค.
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13.50 น.

วันที่ 12

ของราชวงศแหงเดนมารก ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบิน
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG951

กรุงเทพฯ

8 พ.ค. / 1 ส.ค.

06.20 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแตละวัน
เดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน จะสงใหทาน 7 วันกอนการเดินทางเทานั้น)

PERIOD

27 เม.ย.-8 พ.ค. 62
21 ก.ค.-1 ส.ค. 62
คาทัวรรวม :













Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

SGL
SUPP

265,000.-

239,000.-

212,000.-

28,000.-

NO TKT
ADL / CHD

-30,000.-23,000.-

คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
คาเขาตามระบุในรายการ
คาโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเปนหองแบบ Twin / Double **กรุณาดู
รายละเอียดแนบทายในหัวขอ “โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)”
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
คาทิปพนักงานขับรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรตอทาน / วัน
คาธรรมเนียมวีซาเดนมารค (เชงเกน) สําหรับเขาประเทศกรีนแลนด
คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุมครองการสูญเสียชีวิต/
อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ 16-75 ป จํานวนเงินเอาประกันภัย
1,000,000 บาท / ค า รั ก ษาพยาบาลในตา งประเทศ รวมถึง คา รัก ษาพยาบาลตอ เนื่อ งหลัง จากกลั บ ถึง ประเทศไทย
1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว
คายกกระเปาใบใหญในแตละโรงแรมทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของ
ทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม
สําหรับสายการบินไทย อนุญาตใหโหลดกระเปาใตเครื่อง น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได
น้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 20 กิโลกรัม/ใบ
โหลดไดทานละ 1 ใบเทานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิ
ของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได

คาทัวรไมรวม :
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพักและคาอาหารที่สั่งมาในหองพัก คาอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทาน
ไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม
การจองทัวร (How to make your reservation)
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาจองทัวรและ ชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาท
ตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระ
คาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
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สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูท่ีกอหวอด
ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับ
ผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินคาบริการที่ชําระไวแลว มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบ ไมนอยกวาสามสิบวัน กอนวันที่นําเที่ยว
ใหคืน 100% ของเงินคาบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบ ไมนอยกวาสิบหาวัน กอนวันที่นําเที่ยว
ใหคืน 50% ของเงินคาบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบ นอยกวาสิบหาวัน กอนวันที่นําเที่ยว
ไมตองคืนเงินคาบริการ
2. คาใชจายของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ไดจายจริง เพื่อการเตรียมการจัดนําเที่ยวตอไปนี้ ใหนํามาหักจากเงินคาบริการที่
ตองจายตามขอ 1 แตถาคาใชจายสูงกวาเงินคาบริการที่ไดชําระไว ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะเรียกจากนักทองเที่ยวไมได
ทั้งนี้ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว แสดงหลักฐานใหนักทองเที่ยวทราบ ดังตอไปนี้
2.1 คาธรรมเนียมการขอวีซา
2.2 คามัดจําของบัตรโดยสารเครื่องบิน
2.3 คาใชจายที่จําเปนอื่นๆ
หมายเหตุ หลักเกณฑท่นี ํามาใชน้ี เปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา แหงพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใชนับตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เปนตนไป
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไมเสียคาใชจาย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ
คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทาง
ตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับ
เจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ
การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%, ออสเตรียนแอร
ไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสมไมล
ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการบินเทานั้น
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักแบบ Twin คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Double คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สําหรับ
ผูพัก 3 ทาน (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันในแตละประเทศ)
 หองพักแบบ Single คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่ง
อาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการ
ในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมีอาง
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อาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทาน
ตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ DOUBLE SINGLE USE เปนคาใชจาย
เพิ่มเติมได
สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมนั้น ๆ ปดทํา
การ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผาน
ระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้นๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให
ทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไม
สามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพิ่มเติม ทานจะ
ถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเปาขึ้นลงได ทาน
สามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินไทยอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสาร
ชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธ
ได
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดไดทานละ 1 ใบ
เทานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่
ทานไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+
ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐาน
ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนัก
สวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิด
จากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งจะรับผิดชอบตอการ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท / ทาน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนใน
เรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม
การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและ
ครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศเดนมารก ใชเวลายื่นประมาณ 15 วันทําการ
**ผูเดินทางทุกทานตองมาแสดงตน ณ ศูนยยนื่ คํารองวีซาประเทศเดนมารก**

 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาใน
กลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น ตองนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
 รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป พื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดํา, หนาใหญ และหามสแกน) มีอายุไมเกิน 6 เดือน
และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส , หยา
/ สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุ
ตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว
หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา อัพเดท 1 เดือนกอนยื่นวีซา
 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 3
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เดือน พรอมวัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ยอนหลัง 6 เดือน
Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน อัพเดทการเงินไมเกิน 15 วันกอนยื่นคํารองขอวีซา ควรเลือกเลม
ที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ
คาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอ
วีซา ตองออกหนังสือรับรองจากทางธนาคารเปนsponsorรับรองคาใชจายในครอบครัวดวย
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน รวมถึงบัญชีติดลบตางๆ ทั้งบัญชีสวนตัวและบัญชีบริษัทฯ**
กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6
แลว ทางบริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน
โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต
โดยมีนายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูก
ปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียม
ใหมทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย
และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของ
ทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ
หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปน
เหตุผลใดก็ตาม ทานไมมีสิทธิ์เรียกรองคืนคาวีซาได

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัท ฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง
และเงื่อนไขทีบ่ ริษัทไดระบุไวขางตนทุกประการ
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