กรีนแลนด์ The Land of Ice 12 วัน 9 คืน

กรีนแลนด์ (Greenland) เป็นหนึ่งในประเทศอินเทรนด์ที่สุดในตอนนี้ หลังจากได๎รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน 10
จุดหมายปลายทางที่นําทํองเที่ยวมากที่สุดในโลกจาก Lonely Planet เว็บไซต์ชื่อดังของวงการทํองเที่ยวระดับโลก ในปีนี้
กรีนแลนด์ พร๎อมจะอวดโฉมให๎นักทํองเทีย่ วได๎ไปสัมผัสถึงความมหัศจรรย์ของธารน้ําแข็งกวํา 1,833,900 ตารางกิโลเมตรที่ปก
คลุมประเทศ หรือประมาณ 85% กรีนแลนด์ ประเทศทีไ่ มํได๎เขียวเหมือนชื่อแตํได๎ชื่อเรียกมาจาก Eric the Red ชาวไวกิ้งที่ถูก
เนรเทศออกจากไอซ์แลนด์ลํองเรือมาพบเกาะใหญํในปี 982 และกลับไปบอกคนอื่นวําพบ “กรีนแลนด์” เพื่อหลอกลํอให๎เรืออีก
25 ลําออกจากทําที่ไอซ์แลนด์เพื่อแสวงหาดินแดนแหํงใหมํที่ทําการเพาะปลูกได๎ นับเป็นการเริ่มต๎นของผู๎อพยพชาวไวกิ้งผู๎มาใหมํ
มาอยูํรํวมกับคนพื้นเมืองชาวอินูอิต เสนํห์ของกรีนแลนด์ มีความแตกตํางจากที่อื่นๆ ทําให๎ที่นี่เป็นที่ใฝ่ฝันและเป็นจุดหมายที่
หลายคนอยากมาสัมผัส แม๎จะเป็นประเทศขนาดใหญํ แตํเราก็รวมสถานที่ทํองเที่ยวที่เป็นไฮไลต์ที่สุดไว๎ในโปรแกรมทํองเที่ยว
แล๎วคุณลํะพร๎อมที่จะไปกับเรารึยัง

คาแนะนา รายการนี้เหมาะสาหรับผู้เดินทางที่สุขภาพแข็งแรง และชื่นชอบการผจญภัย
ที่พัก และอาหาร ในบางเมือง เป็นแบบมาตรฐานท้องถิ่น อาจไม่หรูหรา เมื่อเทียบกับการที่พักในเมืองเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ผู้จัด คานึงถึงความสะดวก สะอาด ตามมาตรฐานยุโรป ที่ในแต่ละเมืองมีบริการ ไว้ให้กับทุกท่าน
กาหนดการเดินทาง วันที่ 2-13 / 9-20 ก.ค. // 6-17 / 13-24 ส.ค. 60
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สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันที่2

โคเปนเฮเก้น - เมืองเฮลซิงกอร์ - ปราสาทโครนบอร์ก - เก็บภาพปราสาทเฟดเดอริกบอร์ก - กรุงโคเปนเฮเก้น ถนนสตรอยก์

วันที่3

บินภายในสู่เมืองคังเกอร์ลุสซวก Kangerlussuaq - สัมผัสกับธารน้าแข็งรัสเซล Russell Glacier

วันที่4

ขึ้นรถ 4WD ตะลุยผ่านทุ่งหญ้า ทะเลสาบ ภูเขาน้าแข็ง ทะเลทรายในหุบเขา - ชั้นน้าแข็ง Ice Cap Point 660
(ขนาดใหญ่อนั ดับ 2 ของโลก)

วันที่5

บินภายในสู่เมืองนุก - ย่าน Old Colonial Harbour

วันที่6

ล่องเรือ Targa (12 ที่นั่ง) สู่ Kangersuneq/Icefiord - เรือเลียบฟยอร์ดผ่านเข้าสู่ช่องแคบ Qoornoq - ชมวิว
ธารน้าแข็ง Narsap Sermia gletcher

วันที่7

บินภายในสู่เมืองอิลูลิสแซท Ilulissat - Hiking The World Heritage Trail บริเวณฟยอร์ดน้าแข็ง Ice Fjord

วันที่8

ล่องเรือชมภูเขาน้าแข็ง Ice Berg - เดินเล่นชมเมืองลลูลิทแซท Ilulissat City Walk - โบสถ์ Zion - พิพิธภัณฑ์
เมืองอิลูลิสแซต

วันที่9

นั่งเรือขึ้นไปทางเหนือของเมืองอิลลูลิท - ธารน้าแข็งอิควิป เซอร์เมีย (ต้นกาเนิดกลาเซียร์) Eqip Sermia - อิลลูลิ
ทแซท ไอซ์ฟยอร์ด Ilulissat Icefjord

วันที่10

บินภายในสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ระหว่างทางแวะเปลี่ยนเครื่องทีเ่ มืองคังเกอร์ลสุ ซวก - เข้าที่พัก

วันที่11

เที่ยวชมกรุงโคเปนเฮเก้น - ถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อยลิตเติล้ เมอร์เมด - น้าพุเกฟิออน - ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังอมา
เลียนบอร์ก - เดินทางกลับ

วันที่12

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันที่ 1
22.00 น.

หมายเหตุ

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ
พร๎อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์การบินไทย D16-19
เจ๎าหน๎าที่ให๎การต๎อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน แล๎วเชิญทํานรอ ณ
ห๎องพักผูโ๎ ดยสารขาออก
ทางบริษัทได๎เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์กํอน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เชํารถ
โค๎ช, จองที่พัก, ร๎านอาหาร สถานที่เข๎าชมตําง ๆ ไว๎ลํวงหน๎าให๎กับกรุ๏ปทัวร์ กรณีที่
เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิ กเที่ ย วบิน , การลําช๎ าของสายการบิ น, การพลาด
เที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไมํทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการ
เข๎าเมือง ทําให๎การเดินทางลําช๎า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไมํสามารถเดินทางไปยัง
จุดหมายตามโปรแกรมได๎ หัวหน๎าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไมํสามารถ
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วันที่ 2
01.20 น.
07.40 น.

12.00 น.
14.00 น.

18.30 น.

วันที่ 3
06.30 น.
09.15 น.
09.55 น.

คืนเงิน คํา ใช๎ จํา ยตํ าง ๆ ที่ ชํ าระแล๎ ว เพราะทางบริ ษัท ฯ ได๎ ชําระคํ าใช๎จํ ายตํา ง ๆ
ลํวงหน๎าแล๎ว และหากมีคําใช๎จํายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน๎าทัวร์
จะแจ๎งให๎ทํานทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได๎
กรุงเทพฯ - โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - ปราสาทโครนบอร์ก - ปราสาทเฟดเดอริ
จันทร์
กบอร์ก
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950 บินตรงสูํกรุงโคเปนเฮเก๎น
ถึงกรุงโคเปนเฮเก๎น ผํานการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร รถโค๎ชรอรับคณะแล๎ว
ออกเดินทางสูํ เมืองเฮลซิงกอร์ ตั้งอยูํริมทะเลระหวํางชํองแคบของเดนมาร์ก-สวีเดน
นําทํานเข๎าชม ปราสาทโครนบอร์ก ปราสาทแหํงนี้สร๎างมาเกือบ 500 ปี เป็นที่รู๎จักกัน
ดีในหมูํชาวยุโรปจากบทละครแฮมเล็ต วรรณกรรมชิ้นเอกของนักประพันธ์ชาวอังกฤษ
วิลเลียม เชคสเปียร์ แวะบันทึกภาพกับ ปราสาทเฟดเดอริกบอร์ก พระราชวังแหํงนี้ที่
ประทั บ ของกษั ต ริ ย์ คริ ส เตี ย นที่ 4 รู๎ จั กกั น ดี ใ นนามของพิ พิธ ภั ณ ฑ์ ป ระวั ติ ศ าสตร์
แหํงชาติ สร๎างอยูํบนเกาะเล็กๆ 3 เกาะ ล๎อมรอบไปด๎วยทะเลสาบและสวนแบบ
บาร็อก ทําให๎ปราสาทแหํงนี้ดูงดงามอลังการเหมาะในการบันทึกภาพเป็นอยํางมาก
สมกับเป็นพระราชวังแบบเรอเนสซองส์ที่ใหญํที่สุดในสแกนดิเนเวีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับเข๎าสูํ กรุงโคเปนเฮเก๎น แล๎วนําคณะเข๎าสูํที่พักโรงแรม อิสระให๎ทําน
พักผํอนหลังจากเดินทางไกล หรือ เดินสํารวจสินค๎าบนถนนคนเดิน หรือถนนสตรอยก์
ถนนช๎อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลก เริ่มจากศาลาวําการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv
ที่มีสินค๎าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ Louise Vuitton, Prada, Gucci, Bottega
Veneta, Hermes ร๎านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส Bucherer เป็นต๎น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม IMPERIAL HOTEL**** หรือเทียบเทํา
www.imperial-hotelcopenhagen.com
โคเปนเฮเก้น - คังเกอร์ลุสซวก (กรีนแลนด์) - RUSSELL GLACIER
อังคาร
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วออกเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางโดยสายการบิน Air Greenland เที่ยวบินที่ GL781 สูํเมืองคังเกอร์ลุ
สซวก (Kangerlussuaq)
ถึงสนามบินเมืองคังเกอร์ลุสซวก (ใช๎เวลาในการบิน 4.40 ช.ม.) เมืองศูนย์กลางการ
บินทั้งภายในและระหวํางประเทศ ปกคลุมด๎วยแผํนน้ําแข็งกรีนแลนด์ (Greenland
Ice Sheet) ที่ยิ่งใหญํ รถโดยสารแบบ Off-Road จะนําทํานไปสัมผัสกับธาร
น้ําแข็งรัสเซล (Russell Glacier) หน๎าผาน้ําแข็งที่มีขนาดใหญํมีความสูงกวํา 60 เมตร
เดํนตระหงํานอยูํตรงหน๎า ให๎ทํานได๎จินตนาการรูปลักษณ์คล๎ายดั่งสัตว์ในเขตขั้วโลก
เหนือ อาทิ หมีขาว แมวน้าํ หรือธารน้ําตก อันเป็นประติมากรรมที่เกิดขึ้นเองตาม
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18.00 น.

วันที่ 4
08.00 น.

18.00 น.

วันที่ 5
07.00 น.
10.00 น.

ธรรมชาติ เราจะคํอยๆเดินขึ้นไปบนธารน้ําแข็งซึ่งทรงพลังที่สุดในธรรมชาติ ความ
ใหญํโตมหึมาล๎อมรอบ 360 องศาที่จะทําให๎ตื่นเต๎นตลอดเวลาในการเดินอยูํบนธาร
น้ําแข็งที่ยังคงเหลืออยูํในกรีนแลนด์ และแอนตาร์กติกาเทํานั้น ระหวํางเส๎นทาง Off
Road ผํานทุํงหญ๎าทุนดร๎า ทํานอาจจะได๎พบกับ Musk ox ดาราดังของที่นี่ และเรน
เดียร์ที่อาศัยอยูํตามธรรมชาติ รวมทั้งนกสายพันธุ์ตํางๆ
(อาหารกลางวันจัดเป็นอาหารแบบปิกนิก หรือ ร้านอาหารก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละวัน ก่อนเริ่มออกทัวร์กิจกรรม)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม HOTEL KANGERLUSSUAQ
www.hotelkangerluss
(โรงแรมที่พักมีให๎บริการไมํกแี่ หํง และมีข๎อจํากัดในเรื่องความหรูหรา แตํมคี วาม
uaq.gl
สะดวกสบายสําหรับนักทํองเที่ยวตามมาตรฐานยุโรป)
ICE CAP POINT 660
พุธ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
รถ 4WD รอรับทํานแล๎วตะลุยผํานทุํงหญ๎า ทะเลสาบ ภูเขาน้ําแข็ง ทะเลทรายในหุบ
เขา ซึ่งเป็นภูมิประเทศที่งดงามหาที่เปรียบไมํได๎ในโลกใบนี้ ระยะทางกวํา 40 ก.ม.
จนถึง ICE CAP POINT 660 คือชั้นน้ําแข็งที่ปกคลุมพื้นโลก (แถบขั้วโลกเหนือและ
ใต๎ ) อี ก หนึ่ ง ประสบการณ์ อั น นํ า จดจํ า ที่ คุ ณ จะได๎ อ ยูํ บ นแผํ น น้ํ า แข็ ง ที่ ป กคลุ ม ทั้ ง
ประเทศคิดเป็น 10% ของโลก ที่มีขนาดใหญํเป็นอันดับ 2 รองจากแอนตาร์กติกา
(อาหารกลางวันจัดเป็นอาหารแบบปิกนิก หรือ ร้านอาหารก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละวัน ก่อนเริ่มออกทัวร์กิจกรรม)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม HOTEL KANGERLUSSUAQ (โรงแรมที่พักมีให๎บริการไมํกี่แหํง และมี www.hotelkangerluss
ข๎อจํากัดในเรื่องความหรูหราแตํมีความสะดวกสบายสําหรับนักทํองเที่ยวตาม
uaq.gl
มาตรฐานยุโรป)
คังเกอร์ลุสซวก - นุก - เที่ยวชมเมืองหลวง - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
พฤหัสบดี
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ออกเดินทางโดยสายการบิน Air Greenland โดยเที่ยวบินที่ GL501 สูํเมืองนุก (ใช๎
เวลาในการบิน 55 นาที)
คณะถึงเมืองนุก เมืองหลวงของประเทศมีประชากรอยูํอาศัย 17,000 คนเมือง
รองลงมาคือ Sisimiut (5,460 คน) Ilulissat (4,546 คน) Qaqortoq (3,306 คน)
Aasiaat (3,005 คน) โดยแตํละเมืองตั้งอยูํตามขอบของเกาะซึ่งมีภูมิอากาศที่อบอุํน
กวํา เมืองนี้มีความเจริญเทียบเทําเมืองในยุโรป มีมหาวิทยาลัยกรีนแลนด์, พิพิธภัณฑ์
ศิลปะ, สนามกีฬาทั้งในกลางแจ๎งและในรํม, ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม หอสมุด
แหํงชาติกรีนแลนด์ และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แหํงชาติ, ห๎างสรรพสินค๎าอัน
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ทันสมัย และยังเป็นที่ตั้งของรัฐสภา และทีท่ ําการของรัฐบาลอีกด๎วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ทํองเที่ยวชมเมืองหลวงโดย ไปชมยําน Old Colonial Harbour ซึ่งรอบๆ มี
บ๎านเรือนแบบดั้งเดิมตั้งแตํยุค 50S-70S รวมทั้งโบสถ์ รูปปั้น Mother of the Sea ที่
ย้ําเตือนถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ เข๎าชมพิพิธภัณฑ์แหํงชาติกรีนแลนด์
ที่บอกเลําเรื่องราวได๎ดีที่สุด มีหลักฐานของคนกลุํมแรก (Indigenous people) อาศัย
อยูํที่นี่เมื่อ 4,500 ปีมาแล๎ว กํอนที่พวกไวกิ้งและสแกนดิเนเวียนจะเริ่มเข๎ามาเพื่อลํา
อาณานิคม การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสังคม วิถีชีวิต การนับถือศาสนาของคน
พื้นเมืองเดิม ที่จัดแสดงไว๎อยํางนําชม ผํานไปชมอาคารบ๎านเรือน บ๎านไม๎หลังเล็ก ๆ
สีสันฉูดฉาด ทัง้ แดง เขียว เหลือง มํวง ชมพู เป็นเสนํห์ของกรีนแลนด์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม HOTEL HANS EGEDE หรือเทียบเทํา
นุก - ล่องฟยอร์ดน้าแข็ง - ธารน้าแข็ง
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําคณะลํองเรือ Targa (12 ที่นั่ง) สูํ Kangersuneq/Icefiord ภูมิทัศน์อันงดงามของ
ผืนแผํนน้ําแข็งกรีนแลนด์ที่เป็นทั้งภูเขาสูง และการเคลื่อนตัวของธารน้ําแข็งที่ยิ่งใหญํ
กํอให๎เกิดฟยอร์ดตามแนวชายฝั่งทะเล ภูเขาน้ําแข็งก๎อนมหึมาลอยออกมาสูํทะเลเปิด
เรือคํอย ๆ เลียบฟยอร์ดผํานเข๎าสูํชํองแคบ Qoornoq ให๎ทํานได๎ตื่นตาตื่นใจกับวิว
ทิวทัศน์อันงดงามตระการตาของธารน้ําแข็ง Narsap Sermia gletcher เรือใช๎เวลา
ประมาณ 2 ช.ม. เข๎าสูํบริเวณที่ตั้งของ Glacier/Qoornoq Fjord (ฟยอร์ด) ประดุจ
หนึ่งทํานเป็นนักสํารวจที่ได๎มาสัมผัสความยิง่ ใหญํของท๎องทะเลอาร์กติก ดินแดนขั้ว
โลกเหนือ ทํานอาจะได๎พบเห็นฝูงวาฬ ซึ่งมีแหลํงอาศัยอยูํรอบๆ กรีนแลนด์
(อาหารกลางวันจัดเป็นอาหารแบบปิกนิก หรือ ร้านอาหารก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละวัน ก่อนเริ่มออกทัวร์กิจกรรม)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม HOTEL HANS EGEDE หรือเทียบเทํา
นุก - อิลลูลิทแซท - Hiking “The World Heritage Trail”
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ออกเดินทางโดยสายการบิน Air Greenland โดยเที่ยวบินที่ GL500 สูํเมืองอิลูลิส
แซท (ILULISSAT)
ถึงเมืองอิลูลิสแซท เมืองทํองเที่ยวที่สําคัญของกรีนแลนด์ที่มีมรดกโลกทางธรรมชาติ
Ilulissat Icefjord ความยาวราว 70 กิโลเมตร หรือทีเ่ รียกกันในภาษาท๎องถิ่นวํา
Kangia จะเต็มไปด๎วยก๎อนน้ําแข็งและภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg) อันมีที่มาจากธาร
น้ําแข็งเซอร์เมก คูยาลเลก (Sermeq Kujalleq) ทางด๎านทิศตะวันออก ไหลลงสูํท๎อง
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ทะเลและมาออกทะเลเปิดบริเวณอําวดิสโก (Disko Bay) มีแผํนน้ําแข็งลอยน้ําขนาด
ใหญํโตมากมายกระจัดกระจายอยูํตามผืนน้ํา รวมพื้นทีท่ ั้งหมดของแหลํงมรดกโลก
แหํงนี้ราว 4,000 ตารางกิโลเมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะ Hiking “The World Heritage Trail” เข๎าสูํบริเวณฟยอร์ดน้ําแข็ง (Ice
Fjord) แหํงนี้ไมํมีถนนที่จะเข๎าถึงได๎
การจะเข๎าด๎วยการเดินไปบนเส๎นทางเดิน
(Track Bridge) ทางเดินเป็นสะพานไม๎เดินแบบสบายๆ ไปจนสุดเชิงเขา บริเวณนี้คือ
Sermermiut แหลํงที่ขุดค๎นหลักฐานทางโบราณคดีอายุกวํา 4,000 ปี คือถิ่นฐานของ
มนุษย์ยุคหินทีใ่ หญํที่สุดแหํงหนึ่งบนเกาะกรีนแลนด์
สุดปลายแหลมนี้คือจุดชม
ทิวทัศน์ที่ยิ่งใหญํของฟยอร์ดน้ําแข็งอิลูลิสแซต ซึ่งมีแนวภูเขาน้ําแข็งตั้งตระหงํานทอด
ยาวคูํขนานกับชายฝั่งด๎านใต๎ ภาพประติมากรรมอันนําทึ่งของภูผาน้ําแข็งที่ขาวโพลน
มีเวิ้งน้ําที่เปิดเป็นเส๎นทางให๎เรือไม๎สีแดงแลํนเข๎ามาในฟยอร์ด เป็นภาพแนวพานอ
รามาไกลสุดสายตา ที่มีฉากของธารน้ําแข็งเซอร์เมก คูยาลเลก และธารน้ําแข็งอื่นอีก
2-3 แหํง นําพาแผํนน้ําแข็งจํานวนมากมายมหาศาลลงมายังฟยอร์ดแหํงนี้ เดินไป
ถํายภาพไปจนถึงทางแยกที่เส๎นทางสายสีแดงมาบรรจบ เราก็วกลงเขาบนทางที่เป็น
ธรรมชาติ เราสามารถทําเวลาขาลงได๎ภายใน 1 ชั่วโมง ก็ไปถึง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม HOTEL ARCTIC (ในชํวงฤดูร๎อนของกรีนแลนด์โรงแรมที่พักคํอนข๎างหา www.hotelarctic.com
ยาก)
อิลลูลิทแซท - ล่องเรือชมภูเขาน้าแข็ง (ICE BERG) - Ilulissat City Walk
อาทิตย์
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ลํองเรือชมภูเขาน้ําแข็ง กิจกรรมอันเป็นที่สุดของการทํองเที่ยวกรีนแลนด์ Ice berg
คือชื่อเรียกของก๎อนน้ําแข็งที่แตกออกมาจาก Glacier บางก๎อนที่เห็นด๎วยสายตาเป็น
ภูเขายาวกวํา 100 เมตร ลักษณะพิเศษของมันคือจะลอยอยูํตามน้ําและมีแคํ 10%
เทํานั้นที่โผลํเหนือน้ําขึ้นมาให๎เห็น นอกนัน้ จะจมอยูํใต๎ทะเล ให๎ทํานได๎จินตนาการถึง
ความใหญํโตมหึมา Icebergs มากมายที่พบเห็นอยูํทั่วไปแทบตลอดแนวชายฝั่ง เป็น
สิ่งที่หาพบได๎ยากยิ่งในที่อื่น ๆ บนโลกเรา ในอําว Diskobay โดยปกติจะมีวาฬอาศัย
อยูํถึง 15 สายพันธุ์ ในชํวงฤดูหนาวจะมี 3 สายพันธุ์ที่อาศัยอยูํในอําวนี้ Narwhals
Whale / Beluga Whale / Bow-Head Whale อาศัยอยูํ แตํในปัจจุบันไมํคํอยได๎
พบเห็น Blue Whale / Keller Whale และในชํวงฤดูร๎อนจะมี Minke whale / Fin
whale and Humpback whale มาอวดโฉมรอต๎อนรับนักทํองเที่ยว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
การเดินเที่ยวชมเมืองเป็นเสนํห์อีกกิจกรรมหนึ่งที่นําสนใจในเมืองอิลลูลิทแซท เมืองนี้
มีขนาดใหญํเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ประชากรราว 4,500 คน ตั้งอยูํในเขตเหนือ
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เส๎นอาร์คติกถึง 300 ก.ม. ในฤดูหนาวจะมีแสงสวํางเพียงระยะสั้น ทํานสามารถชม
แสงเหนือ AURORA BOREALIS ได๎ตั้งแตํ 1 กันยายน - 31 พฤษภาคม และในฤดู
ร๎อนทํานสามารถชมปรากฏพระอาทิตย์เที่ยงคืนได๎ในระหวําง 1 มิถุนายน - 31
สิงหาคม เมืองนี้มีการค๎นพบในปี 1741 ชือ่ เรียกเดิมวํา ยาคอบฮาฟ์น เรื่องราวใน
ประวัติศาสตร์ตั้งแตํเมื่อครั้งยังเป็นเมืองขึ้นของเดนมาร์ก รวมไปถึงวัฒนธรรมของชาว
กรีนแลนด์ดิก ล๎วนทําให๎เมืองมีเสนํหม์ ากขึ้นชวนให๎หลงใหล ทําจอดเรือของ
ชาวประมงกวํา 100 ลํา และอุตสาหกรรมการประมงอันทันสมัย ทั้งเป็นแหลํงอาหาร
และการสํงออก แล๎วเดินตํอไปชมโบสถ์ Zion ซึ่งสร๎างมาตั้งแตํปลายศตวรรษที่ 18
ถือเป็นสิ่งกํอสร๎างที่ใหญํทสี่ ุดในกรีนแลนด์ยุคนั้น ถัดไปเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองอิลูลิสแซต
ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวของแหลํงกํอนประวัติศาสตร์ Sermermiut อันเป็นถิ่นฐานของ
มนุษย์ยุคหิน และเรื่องราวของชนพื้นเมืองคือ อินูอิต (Enuit) หรือเอสกิโม (Eskimo)
วิถีชีวิต วัฒนธรรม และเส๎นทางการค๎าของพวกเขากับชาวยุโรป รวมถึงเรื่องราวของ
นักสํารวจขั้วโลกเหนือที่นําสนใจ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง Knud Rasmussen นักสํารวจ
ขั้วโลกเหนือผู๎ยิ่งใหญํ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม HOTEL ARCTIC
www.hotelarctic.com
(ในชํวงฤดูร๎อนของกรีนแลนด์โรงแรมที่พักคํอนข๎างหายาก)
อิควิป เซอร์เมีย (ต้นกาเนิดกลาเซียร์)
จันทร์
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําทํานนั่งเรือขึ้นไปทางเหนือของเมืองอิลลูลิทแซทประมาณ 70 กิโลเมตร เป็นเมือง
ปากอําวธารน้ําแข็งอิควิป เซอร์เมีย (Eqip Sermia) หรือรู๎จักกันในชื่อ “Eqi” กลําว
ได๎วําเป็นธารน้ําแข็งเกําแกํอายุหลายหมื่นปี ที่ใหญํที่สุดในโลกเพียงแหํงเดียวที่มนุษย์
สามารถเข๎าไปชมได๎อยํางใกล๎ชิดที่สุด จัดเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2004 เป็นมรดกทาง
ธรรมชาติของโลกที่นําตื่นตาตื่นใจซึ่งก๎อนน้ําแข็งจํานวนมหาศาลไหลลงทะเลทาง
Ilulissat Icefjord (อิลลูลิทแซท ไอซ์ฟยอร์ด) ถือได๎วําเป็นที่สุดของธารน้ําแข็งทางฝั่ง
ตะวันตกของกรีนแลนด์ เป็นปากทางสูํทะเลของธารน้ําแข็ง Sermeq Kujalleq ซึ่ง
เป็นหนึ่งใน ธารน้ําแข็งที่ไหลเร็วที่สุดในโลก 19 เมตรตํอวัน และนอกจากนั้นมันก็ยังมี
การเคลื่อนตัวมากที่สุดในโลกด๎วยธารน้ําแข็งแหํงนี้ทําให๎เกิดน้ําแข็งเกิดการแตกตัวถึง
35 ลูกบาศก์กโิ ลเมตรตํอปี หรือ 10% ของน้ําแข็งในกรีนแลนด์ทั้งหมดและมากกวํา
ธารน้ําแข็ง อื่นๆ รอบแอนตาร์กติกา เสียงการแตกตัวของน้ําแข็งเปรียบเสมือนเสียง
ระเบิดดังกึกก๎อง
เคลื่อนตัวเบียดเสียดกลายเป็นก๎อนน้ําแข็งน๎อยใหญํลอยลํองอยูํ
กลางทะเล เชื่อกันวําก๎อนน้ําแข็งมหึมาที่เรือไททานิกชนจนอัปปางก็มีแหลํงกําเนิดมา
จากที่นี่ เดินไปฟังเสียงน้ําแข็งไหลบดกัน นั่งชมก๎อนน้ําแข็งไหลลงทะเล
รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
Local
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บําย
18.00 น.

วันที่ 10
07.00 น.
10.05 น.

20.00 น.

วันที่ 11
07.00 น.
08.30 น.

14.25 น.
วันที่ 12
06.00 น.

เรือลําเดิมจะนําเรากลับไปสํงที่อิลลูลิทแซท ลํองเรือเลาะไปตามก๎อนน้ําแข็งน๎อยใหญํ
ซึ่งเราได๎ไปพบจุดกําเนิดของมันมาแล๎ว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
พักโรงแรม HOTEL ARCTIC
www.hotelarctic.com
(ในชํวงฤดูร๎อนของกรีนแลนด์โรงแรมที่พักคํอนข๎างหายาก)
บินกลับสู่กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
อังคาร
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ออกเดินทางโดยสายการบิน Air Greenland โดยเที่ยวบินที่ GL501 / GL782 แวะ
เปลีย่ นเครื่องที่เมืองคังเกอร์ลุสซวก
ไม่มีอาหารกลางวัน และเย็นบริการเนื่องจากอยู่ระหว่างบิน
ถึงกรุงโคเปนเฮเก๎น รถรอรับคณะแล๎วนําเข๎าสูํที่พักโรงแรม
พักโรงแรม IMPERIAL HOTEL หรือเทียบเทํา
www.imperial-hotelcopenhagen.com
เที่ยวกรุงโคเปนเฮเก้น - ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
พุธ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
กํอนเดินทางไปสนามบิน นําคณะเที่ยวชมกรุงโคเปนเฮเก๎นสํงท๎าย ถํายรูปคูํกับเงือก
น๎อยลิตเติ้ลเมอร์เมด สัญลักษณ์ของเมือง, สวนสาธารณะทํานจะพบกับน้ําพุเกฟิออน
เทพธิดาผู๎เสียสละกับบุตรชายที่รํวมกันสร๎างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา
ถํายรูปด๎านหน๎า
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก ที่ประทับในฤดหนาวของราชวงศ์แหํงเดนมาร์ก แล๎ว
เดินทางสูํสนามบิน
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG951 บินตรงสูํกรุงเทพฯ
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
พฤหัสบดี
สายการบินไทยนําทํานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ โปรแกรมดังกลําวข๎างต๎น เป็นการนําเสนอโปรแกรมทํองเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแตํละวันเดินทางจะไมํเหมือนกัน โปรแกรมทํองเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ๎วน จะสํงให๎ทําน 7 วันกํอนการเดินทางเทํานั้น
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
Tour Fare Child 4-11
Child 4-6
SGL
NO TKT
งดแถมกระเป๋า
Adults
With Bed
No Bed
SUPP
ADL / CHD
2-13 ก.ค. 60
220,000.198,000.176,000.28,000.-24,000.- / 18,000.9-20 ก.ค. 60
220,000.198,000.176,000.28,000.-24,000.- / 18,000.6-17 ส.ค. 60
220,000.198,000.176,000.28,000.-24,000.- / 18,000.13-24 ส.ค. 60
220,000.198,000.176,000.28,000.-24,000.- / 18,000.-
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คาแนะนา รายการนี้เหมาะสาหรับผู้เดินทางที่สุขภาพแข็งแรง และชื่นชอบการผจญภัย
ที่พัก และอาหาร ในบางเมือง เป็นแบบมาตรฐานท้องถิ่น อาจไม่หรูหรา เมื่อเทียบกับการที่พักในเมืองเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ผู้จัด คานึงถึงความสะดวก สะอาด ตามมาตรฐานยุโรป ที่ในแต่ละเมืองมีบริการ ไว้ให้กับทุกท่าน
เพื่อประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ ะบุในรายการทั้งหมดหลังจากท่านทา
การจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
อัตรานี้รวม :
 คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคําภาษี และสํวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
 คํารถโค๎ชมาตรฐานยุโรป ทํองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 คําเข๎าตามระบุในรายการ
 คําโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทําในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห๎องแบบ Twin / Double **
กรุณาดูรายละเอียดแนบท๎ายในหัวข๎อ “โรงแรมและห๎องพัก (Hotel Accommodation)”
 คําอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให๎ทํานได๎เลิศรสกับอาหารท๎องถิ่นในแตํละประเทศ
 คําทิปพนักงานขับรถทํองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรตํอทําน / วัน
 คําธรรมเนียมวีซําเดนมาร์ค (เชงเก๎น) และกรีนแลนด์
 คําประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS
TRIPPER PLAN คุ๎มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผู๎เอาประกันภัยอายุมากกวํา 16 ปีน๎อย
กวํา 75 ปี ไมํเกิน 3,000,000 บาท และคํารักษาพยาบาลในตํางประเทศไมํเกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุม
ถึงประกันสุขภาพที่ไมํได๎เกิดจากโรคประจําตัว
- หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ๎มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลําช๎าของสัมภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท๎ายใบจองทัวร์
 คํายกกระเป๋าใบใหญํทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 30 กิโลกรัม สํวนกระเป๋าใบเล็กอยูํในความดูแลของทํานเองไมํ
เกิน 7 กิโลกรัม
 สําหรับสายการบินไทย อนุญาตให๎โหลดกระเป๋าใต๎เครื่อง น้ําหนักไมํเกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้น
เครื่องได๎น้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให๎โหลดสัมภาระใต๎เครื่องได๎ไมํ
เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได๎ทํานละ 1 ใบเทํานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม การ
เรียกคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทํานไมํอาจปฏิเสธได๎
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7%
อัตรานี้ไม่รวม :
 คําภาษีหัก ณ ที่จําย 3 %
 คําทิปหัวหน๎าทัวร์ และไกด์ท๎องถิ่น
 คําทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ คําโทรศัพท์, คําซักรีด, คําเครื่องดื่มในห๎องพักและคําอาหารที่สั่งมาในห๎องพัก คําอาหาร
และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร๎านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให๎ ยกเว๎นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เชํน
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หากทํานทานได๎เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยํางเดียว ทํานต๎องมีคําใช๎จํายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
กรุณาจองทัวร์และชําระเงินมัดจําลํวงหน๎า 30,000 บาทตํอผู๎เดินทางหนึ่งทําน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจอง
ทัวร์ เงินมัดจําดังกลําวจะเป็นการยืนยันการจองของทําน พร๎อมสํงสําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง (ที่ไมํหมดอายุภายใน 6
เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถเดินทางได๎เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได๎ที่ Fax 0
2748 6246-7
*คําทัวร์สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 31 วันทําการ (ในชํวงปกติ)
หรือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 45 วันทําการ (ในช่วงเทศกาล HIGH SEASON เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน,
ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หากทํานไมํชําระ
เงินสํวนที่เหลือตามวันที่กําหนดทางบริษัทฯถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยไมํมีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมํรับจองทัวร์สําหรับลูกค๎าดังตํอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวํางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู๎สูงอายุที่มีความจําเป็นต๎องใช๎วีลแชร์, ไม๎เท๎า หรือเครื่องมือตํางๆ ในการพยุงตัว
3. ผู๎เดินทางที่บํงบอกการเป็นบุคคลไร๎ความสามารถ
4. ทํานที่มีความประสงค์จะรํวมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหวํางทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมํเหมาะสมระหวํางทัวร์ อาทิ ผู๎ที่ดื่มสุราบนรถ, ไมํรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สร๎างความรําคาญให๎แกํผู๎รํวมคณะ, ผู๎ที่ไมํยอมรับเงื่อนไขระหวํางทัวร์ ที่มีระบุอยูํชัดเจนในโปรแกรมทัวร์,
ผู๎ที่กํอหวอด ประท๎วง ยุยงให๎ผู๎รํวมเดินทางบังคับให๎หัวหน๎าทัวร์ต๎องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้ง
อาจจะมีผลกระทบกับผู๎รํวมคณะทํานอื่นหรือโปรแกรมทํองเที่ยวได๎
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกกํอนออกเดินทาง 60 วันทําการ
หักมัดจํา 20,000 บาท/ทําน
 ยกเลิกกํอนออกเดินทาง 59-45 วันทําการ
หักมัดจํา 30,000 บาท/ทําน
 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 44-30 วันทําการ
หัก 50% ของคําทัวร์
 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 29-15 วันทําการกํอนการเดินทาง
หัก 90% ของคําทัวร์
 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 14-1 วันทําการกํอนการเดินทาง
หัก 100% ของคําทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
 หากทํานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตํทํานสามารถหาผู๎เดินทางมาแทนได๎ โดยสามารถยื่นขอ
วีซําได๎ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคําใช๎จํายเพิ่มคือคําวีซํา และคําเปลี่ยนชื่อตั๋วเทํานั้น และต๎องไมํอยูํ
ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากทํานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทํานไมํได๎รับการพิจารณาอนุมัติวีซํา
ไมํวําด๎วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร๎อมกัน
ทั้งหมด ให๎ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลําวข๎างต๎น ในกรณีที่ทํานไมํแนํใจวําจะได๎รับ
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การพิจารณาอนุมัติวีซําจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําให๎ทํานยื่นขอวีซําแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู๎ผลเร็วกวําการ
ยื่นขอวีซําแบบกรุ๏ป
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู๎เดินทาง ต่ํากวํา 20 ทําน โดยที่จะแจ๎งให๎ผู๎เดินทาง
ทราบลํวงหน๎ากํอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทํองเที่ยว รวมทั้งไมํสามารถรับผิดชอบจาก
กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยดังนี้ การลําช๎าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกํอจลาจล,
อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของทํานจะได๎รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN
ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว๎ในกรมธรรม์
เทํานั้น ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทํานไว๎ให๎ได๎มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไมํ
รับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น หากทํานถูกปฏิเสธการเข๎าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย
หรือการหลบหนีเข๎าเมือง ฯลฯ และจะไมํคืนเงินคําทัวร์ที่ทํานชําระมาแล๎ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทํานประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได๎ลํวงหน๎ากํอนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไมํเสีย
คําใช๎จําย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมูํคณะ ผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับพร๎อมกัน หากต๎องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทําน
จะต๎องชําระคําใช๎จํายสํวนตํางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๏ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู๎กําหนด
ซึ่งทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ๎าทางบริษัทฯ ได๎ดําเนินการออกตั๋ว
เครื่องบินไปแล๎ว ผู๎เดินทางต๎องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทํานั้น และหากทํานไมํแนํใจในวันเดินทาง
ดังกลําว กรุณาตรวจสอบกับเจ๎าหน๎าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทํา REFUND ได๎หรือไมํกํอนที่ทําน
จะชําระเงินคําทัวร์สํวนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเป็นหมูํคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๏ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได๎ 50%,
ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, สํวนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮันซํา, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์ ขึ้นอยูํ
กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสํวนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการ
บินเทํานั้น
คําธรรมเนียมประกันภัยและคําธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคําธรรมเนียม ณ วันที่ 16 มกราคม 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็นคําทัวร์สํวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห๎องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้องพักแบบ Twin คือห๎องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห๎อง / สําหรับพัก 2 ทําน
 ห้องพักแบบ Double คือห๎องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทําน
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห๎องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3
เตียง / สําหรับผู๎พัก 3 ทําน (ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับการวางผังมาตราฐานในแตํละโรงแรมที่แตกตํางกันในแตํละประเทศ)
 ห้องพักแบบ Single คือห๎องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห๎อง / สําหรับพัก 1 ทําน
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห๎องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก
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1 ทําน
 ห๎องพักในโรงแรมเป็นแบบห๎องพักคูํ (Twin / Double) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ทําน / 3
เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูํกับข๎อจํากัดของห๎องพัก และการวางรูปแบบของห๎องพักของแตํละโรงแรม ซึ่งมักมี
ความแตกตํางกัน ซึ่งอาจจะทําให๎ทํานไมํได๎ห๎องติดกันตามที่ต๎องการ
 โรงแรมหลายแหํงในยุโรปจะไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ให๎บริการในชํวงฤดูร๎อนเทํานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทําตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยน หรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจเป็นห๎องที่มีขนาดกะทัดรัด และ
ไมํมีอํางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้น ๆ และห๎องแตํละห๎องอาจมีลักษณะแตกตํางกัน
ด๎วย หากทํานต๎องการความสะดวกสบายและห๎องใหญํกวํา ทํานสามารถจํายเพิ่มเป็นห๎องแบบ DOUBLE
SINGLE USE เป็นคําใช๎จํายเพิ่มเติมได๎
สถานที่เข๎าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกลําวตรงกับวันที่สถานที่เข๎าชมนั้น
ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได๎แจ๎งลํวงหน๎า หรือ การเปิดรับจองผํานทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข๎าชมไมํ
สามารถจองผํานระบบดังกลําวได๎ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว๎ในเอกสารของสถานที่นั้น
ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให๎ทํานได๎เข๎าชมสถานที่ดังกลําวได๎ แตํหากมีการลําช๎า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวําง
การเดินทาง เป็นผลทําให๎ทํานไมํสามารถเข๎าชมสถานที่ดังกลําวได๎ ทางบริษัทฯจะไมํมีการคืนเงินใดให๎แกํทําน
เนื่องจากได๎ชําระ Reservation Fee ไปแล๎ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข๎าชมจากเจ๎าหน๎าที่ในชํวงวัน
เดินทางของทํานกํอนชําระเงิน
สัมภาระและคําพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คําทัวร์ได๎รวมคําขนสัมภาระสําหรับเข๎าและออกจากโรงแรม ทํานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทํานมีกระเป๋าเพิ่มเติม
ทํานจะถูกเรียกเก็บโดยผู๎ให๎บริการในแตํละโรงแรม
และหากโรงแรมดังกลําวไมํสามารถให๎บริการในการยก
กระเป๋าขึ้นลงได๎ ทํานสามารถเรียกร๎องเงินคืนได๎ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินไทยอนุญาตให๎บรรทุกใต๎ท๎องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับ
ผู๎โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบิน
ที่ทํานไมํอาจปฏิเสธได๎
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให๎โหลดสัมภาระใต๎เครื่องได๎ไมํเกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได๎ทํานละ 1
ใบเทํานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสาย
การบินที่ทํานไมํอาจปฏิเสธได๎
 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎นําขึ้นเครื่องได๎ ต๎องมีน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว๎าง+ยาว+สูง ไมํเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46
เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต๎องมีบินด๎วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให๎ต่ํากวํา
มาตรฐานได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของแตํละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํรับภาระความรับผิดชอบ
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คําใช๎จํายในน้ําหนักสํวนที่เกิน
 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล๎อเลื่อนและมีขนาดใหญํเกิน ไมํเหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตํอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู๎โดยสาร
อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู๎ให๎บริการจะเป็นผู๎รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะ
รับผิดชอบตํอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญํในวงเงินสูงสุดไมํเกิน 10,000 บาท / ทําน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตําง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค๎ช, โรงแรม และสถานที่ตําง ๆ จะมีข๎อกําหนดที่
ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู๎สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสํวนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
หากทํานเดินทางเป็นครอบครัวใหญํ
หรือเดินทางพร๎อมสมาชิกในครอบครัว
ที่ต๎องได๎รับการดูแลเป็นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู๎สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมํสะดวกในการเดินทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา 4 - 5 ชั่วโมง
ติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎องให๎การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทํานเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูํคณะ
หัวหน๎าทัวร์มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ผู้เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง
จะต้องชาระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานทูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านั้น)
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศเดนมาร์ก ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันทาการ
**ผู๎เดินทางทุกทํานต๎องมาแสดงตน ณ ตัวแทนสถานกงสุลประเทศเดนมาร์ก**
 พาสปอร์ตที่ยังไมํหมดอายุ และมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือนกํอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลํมเกําไมํวําจะเคยมีวี
ซําในกลุํมประเทศเชงเก๎นหรือประเทศอื่น ต๎องนําไปแสดงด๎วยเพื่อเป็นการงํายตํอการอนุมัติวีซํา
 รูปถํายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป พื้นหลังเป็นสีขาว (ไมํใชํรูปขาวดํา, หน๎าใหญํ และห๎ามสแกน) มีอายุไมํเกิน
6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 สําเนาทะเบียนบ๎าน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข๎าราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียน
สมรส , หยํา /สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมํถึง 20 ปีบริบูรณ์
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทํานทํางานอยูํต๎องเป็นภาษาอังกฤษเทํานั้นโดย
ระบุตําแหนํง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชํวงเวลาที่ขอลางานเพื่อ
เดินทางไปทํองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา (หนังสือรับรองการทางานที่
ยื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน 30 วัน ก่อนการไปยื่นวีซ่าในแต่ละประเทศ)
 กรณีที่เป็นเจ๎าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค๎า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว๎ไมํ
เกิน 3 เดือน พร๎อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี
 หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย๎อนหลัง 6 เดือน ต๎องอัพเดท ณ เดือน
ปัจจุบันที่ยื่นคําร๎องขอวีซํา ควรเลือกเลํมที่มีการเข๎าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมํต่ํากวํา 6 หลัก
เพื่อให๎เห็นวํามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคําใช๎จํายได๎อยํางไมํเดือดร๎อนเมื่อกลับสูํภูมิลําเนา ใน
กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช๎บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซํา
ต๎องออกหนังสือรับรองคําใช๎จํายใน
ครอบครัวด๎วย
***สถานทูตไมํรับบัญชีกระแสรายวัน***
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(หมายเหตุ ในบางกรณีอาจจะต๎องเตรียม หลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย๎อนหลัง 6 เดือน เป็นเอกสารเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณาขอวีซํา โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม)
กรณีที่บริษัทของทําน เป็นผู๎รับผิดชอบคําใช๎จํายในการเดินทางให๎กับผู๎เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสาร
ข๎อ 1–6 แล๎ว ทางบริษัทจะต๎องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตํอคําใช๎จําย และการ
กลับมาทํางานของทําน โดยระบุชื่อผู๎เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด๎วย
กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต๎องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
กรณีที่เด็กอายุต่ํากวํา 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทํานใดทํานหนึ่ง จะต๎องทําจดหมายยินยอม โดยที่
บิดา, มารดา จะต๎องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตให๎บุตรเดินทางไปกับอีกทํานหนึ่งได๎ ณ ที่วําการ
อําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผู๎อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการ
อยํางถูกต๎อง
การบิดเบือนข๎อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให๎เดินทางเข๎าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม๎วํา
ทํานจะถูกปฏิเสธวีซํา สถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎ว และหากต๎องการขอยื่นคําร๎องใหมํ ก็ต๎อง
ชําระคําธรรมเนียมใหมํทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการสุํมเรียกสัมภาษณ์บางทําน ทางบริษัทฯ ขอความรํวมมือในการเชิญทํานไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมาย และโปรดแตํงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครํขอรบกวนทํานจัดสํงเอกสารดังกลําวเชํนกัน
กรณีที่ทํานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได๎วีซําแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ๎งสถานทูต ยกเลิกวี
ซําของทําน เนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศ จะถูกบันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูตไมํมีนโยบายในการคืนคําธรรมเนียมวีซําให๎กับผู๎ร๎องขอ หากทํานไมํผํานการพิจารณาวีซําไมํวําจะ
เป็นเหตุผลใดก็ตาม ทํานไมํมีสิทธิ์เรียกร๎องคืนคําวีซําได๎
หลังจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจําแล๎ว ทางบริษัท ฯ ถือวําทํานได๎ยอมรับในข๎อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได๎ระบุไว๎ข๎างต๎นทุกประการ
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