กรีนแลนด์

(Greenland) เป็ นหนึง่ ในประเทศอินเทรนด์ที่สดุ ในตอนนี ้ หลังจากได้ รับการจัดอันดับเป็ นหนึง่ ใน 10 จุดหมาย

ปลายทางที่น่าท่องเที่ยวมากที่สดุ ในโลกจาก Lonely Planet เว็บไซต์ชื่อดังของวงการท่องเที่ยวระดับโลก ในปี นี ้ กรีนแลนด์ พร้ อมจะอวดโฉม
ให้ นกั ท่องเที่ยวได้ ไปสัมผัสถึงความมหัศจรรย์ของธารน ้าแข็งกว่า 1,833,900 ตารางกิโลเมตรที่ปกคลุมประเทศ หรือประมาณ 85%
กรีนแลนด์ ประเทศที่ไม่ได้ เขียวเหมือนชื่อแต่ได้ ชื่อเรียกมาจาก Eric the Red ชาวไวกิ ้งที่ถกู เนรเทศออกจากไอซ์แลนด์ ลอ่ งเรือมาพบเกาะ
ใหญ่ในปี 982 และกลับไปบอกคนอื่นว่าพบ “กรีนแลนด์ ” เพื่อหลอกล่อให้ เรืออีก 25 ลาออกจากท่าที่ไอซ์แลนด์เพื่อแสวงหาดินแดนแห่งใหม่
ที่ทาการเพาะปลูกได้ นับเป็ นการเริ่มต้ นของผู้อพยพชาวไวกิ ้งผู้มาใหม่ มาอยู่ร่วมกับคนพื ้นเมืองชาวอินอู ิต เสน่ห์ของกรีนแลนด์ มีความ
แตกต่างจากที่อื่นๆ ทาให้ ที่นี่เป็ นที่ใฝ่ ฝั นและเป็ นจุดหมายที่หลายคนอยากมาสัมผัส แม้ จะเป็ นประเทศขนาดใหญ่ แต่เราก็รวมสถานที่
ท่องเที่ยวที่เป็ นไฮไลต์ที่สดุ ไว้ ในโปรแกรมท่องเที่ยว แล้ วคุณล่ะพร้ อมที่จะไปกับเรารึยงั

7 เม.ย. 62
22.00 น.

หมายเหตุ

8 เม.ย. 62
01.20 น.
07.40 น.

12.00 น.
14.00 น.

18.30 น.

9 เม.ย. 62
07.00 น.
11.00 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

อาทิตย์

กรุงเทพฯ - โคเปนเฮเก้ น (เดนมาร์ ก) - ปราสาทโครนบอร์ ก ปราสาทเฟดเดอริกบอร์ ก

จันทร์

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ การบินไทย D16-19 เจ้ าหน้ าที่
ให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน แล้ วเชิญท่านรอ ณ ห้ องพัก
ผู้โดยสารขาออก
ทางบริษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตั๋วเครื่ องบิน, เช่ารถ
โค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ล่วงหน้ าให้ กับกรุ๊ ปทัวร์ กรณีที่เกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ า ของสายการบิน , การพลาดเที่ ยวบิ น
(ขึ ้นเครื่องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิ เสธการเข้ าเมือง
ทาให้ การเดินทางล่า ช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่ น ๆ ไม่สามารถเดิน ทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการเปลีย่ นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่าย
ต่าง ๆ ที่ชาระแล้ ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมี
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะ
เป็ นสิง่ ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950 บินตรงสู่กรุ งโคเปนเฮเก้ น
ถึงกรุงโคเปนเฮเก้ น ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร รถโค้ ชรอรับคณะแล้ วออก
เดินทางสูเ่ มืองเฮลซิงกอร์ ตั ้งอยู่ริมทะเลระหว่างช่องแคบของเดนมาร์ ก -สวีเดน นาท่าน
เข้ าชมปราสาทโครนบอร์ ก ปราสาทแห่งนี ้สร้ างมาเกือบ 500 ปี เป็ นที่ร้ ู จักกันดีในหมู่
ชาวยุโรปจากบทละครแฮมเล็ต วรรณกรรมชิ ้นเอกของนักประพันธ์ ชาวอังกฤษ วิลเลียม
เชคสเปี ยร์ แวะบันทึกภาพกับ ปราสาทเฟดเดอริ กบอร์ ก พระราชวังแห่งนี ้ที่ประทับของ
กษัตริ ย์คริ สเตียนที่ 4 รู้ จักกันดีในนามของพิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ แห่งชาติ สร้ างอยู่
บนเกาะเล็กๆ 3 เกาะ ล้ อมรอบไปด้ วยทะเลสาบและสวนแบบบาร็ อก ท าให้ ปราสาท
แห่งนี ด้ ูงดงามอลัง การเหมาะในการบันทึกภาพเป็ นอย่า งมาก สมกับเป็ นพระราชวัง
แบบเรอเนสซองส์ที่ใหญ่ที่สดุ ในสแกนดิเนเวีย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับเข้ าสูก่ รุงโคเปนเฮเก้ น แล้ วนาคณะเข้ าสูท่ ี่พักโรงแรม อิสระให้ ท่านพักผ่อน
หลังจากเดินทางไกล หรือ เดินสารวจสินค้ าบนถนนคนเดิน หรือถนนสตรอยก์ ถนนช้ อป
ปิ ง้ ที่ยาวที่สดุ ในโลก เริ่ มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้ า
แบรนด์ เนมชื่อดัง อาทิ Louise Vuitton, Prada, Gucci, Bottega Veneta, Hermes
ร้ านนาฬิกาหรูแบรนด์ดงั จากสวิส Bucherer เป็ นต้ น
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม IMPERIAL HOTEL**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

โคเปนเฮเก้ น - คังเกอร์ ลุสซวก (กรีนแลนด์ ) - RUSSELL GLACIER

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม แล้ วออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางโดยสายการบิน Air Greenland เที่ยวบินที่ GL781 สูเ่ มืองคังเกอร์ ลสุ ซวก

Local

Chinese
www.imperial-hotelcopenhagen.com

อังคาร

09APR GL781 1100-1140

11.40 น.

18.00 น.

(Kangerlussuaq) (ใช้ เวลาในการบิน 4.40 ช.ม.)
ถึงสนามบินเมืองคังเกอร์ ลสุ ซวก เมืองศูนย์ กลางการบินทั ้งภายในและระหว่างประเทศ
ปกคลุมด้ วยแผ่นน ้าแข็งกรีนแลนด์ (Greenland Ice Sheet) ที่ยิ่งใหญ่ รถโดยสารแบบ
Off-Road จะนาท่านไปสัมผัสกับธารน ้าแข็งรัสเซล (Russell Glacier) หน้ าผาน ้าแข็งที่
มีขนาดใหญ่มีความสูงกว่า 60 เมตรเด่นตระหง่านอยู่ตรงหน้ า ให้ ท่านได้ จินตนาการ
รูปลักษณ์คล้ ายดัง่ สัตว์ในเขตขั ้วโลกเหนือ อาทิ หมีขาว แมวน ้า หรือธารน ้าตก อันเป็ น
ประติมากรรมที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ เราจะค่อยๆเดินขึ ้นไปบนธารน ้าแข็งซึ่งทรง
พลังที่สดุ ในธรรมชาติ ความใหญ่ โตมหึมาล้ อมรอบ 360 องศาที่จะทาให้ ตื่นเต้ น
ตลอดเวลาในการเดินอยู่บนธารน ้าแข็งที่ยังคงเหลืออยู่ในกรีนแลนด์ และแอนตาร์ กติกา
เท่านั ้น ระหว่างเส้ นทาง Off Road ผ่านทุ่งหญ้ าทุนดร้ า ท่านอาจจะได้ พบกับ Musk ox
ดาราดังของที่นี่ และเรนเดียร์ ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ รวมทั ้งนกสายพันธุ์ต่างๆ
(อาหารกลางวันจัดเป็ นอาหารแบบปิ กนิก หรื อ ร้ านอาหารก่ อนออกเดินทาง
ทั้งนี้ข้นึ อยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ ละวัน ก่ อนเริ่ มออกทัวร์ กิจกรรม)
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม HOTEL KANGERLUSSUAQ (โรงแรมที่พักมีให้ บริการไม่กี่แห่ง และมี
ข้ อจากัดในเรื่องความหรูหราแต่มีความสะดวกสบายสาหรับนักท่องเที่ยวตามมาตรฐาน
ยุโรป)

10 เม.ย. 62 ICE CAP POINT 660
08.00 น.

18.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
รถ 4WD รอรับท่านแล้ วตะลุยผ่านทุ่งหญ้ า ทะเลสาบ ภูเขาน ้าแข็ง ทะเลทรายในหุบเขา
ซึ่งเป็ นภูมิประเทศที่งดงามหาที่เปรี ยบไม่ได้ ในโลกใบนี ้ ระยะทางกว่า 40 ก.ม. จนถึง
ICE CAP POINT 660 คือชั ้นน ้าแข็งที่ปกคลุมพื ้นโลก (แถบขั ้วโลกเหนือและใต้ ) อีก
หนึง่ ประสบการณ์อนั น่าจดจาที่คณ
ุ จะได้ อยู่บนแผ่นน ้าแข็งที่ ปกคลุมทั ้งประเทศคิดเป็ น
10% ของโลก ที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 รองจากแอนตาร์ กติกา
(อาหารกลางวันจัดเป็ นอาหารแบบปิ กนิก หรื อ ร้ านอาหารก่ อนออกเดินทาง
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ ละวัน ก่ อนเริ่ มออกทัวร์ กิจกรรม)
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม HOTEL KANGERLUSSUAQ (โรงแรมที่พักมีให้ บริการไม่กี่แห่ง และมี
ข้ อจากัดในเรื่องความหรูหราแต่มีความสะดวกสบายสาหรับนักท่องเที่ยวตามมาตรฐาน
ยุโรป)

11 เม.ย. 62 คังเกอร์ ลุสซวก - อิลลูลิทแซท - Hiking “The World Heritage Trail”
07.00 น.
10.35 น.
11.20 น.

12.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางโดยสายการบิน Air Greenland โดยเที่ยวบินที่ GL500 สูเ่ มืองอิลลู ิสแซท
(ILULISSAT)
ถึงเมืองอิลลู ิสแซท เมืองท่องเที่ยวที่สาคัญของกรี นแลนด์ที่มีมรดกโลกทางธรรมชาติ
Ilulissat Icefjord ความยาวราว 70 กิโลเมตร หรือที่เรียกกันในภาษาท้ องถิ่นว่า Kangia
จะเต็มไปด้ วยก้ อนน ้าแข็งและภูเขาน ้าแข็ง (Iceberg) อันมีที่มาจากธารน ้าแข็งเซอร์ เมก
คูยาลเลก (Sermeq Kujalleq) ทางด้ านทิศตะวันออก ไหลลงสู่ท้องทะเลและมาออก
ทะเลเปิ ดบริเวณอ่าวดิสโก (Disko Bay) มีแผ่นน ้าแข็งลอยน ้าขนาดใหญ่โตมากมาย
กระจัดกระจายอยู่ตามผืนน ้า รวมพื ้นที่ทั ้งหมดของแหล่งมรดกโลกแห่งนี ้ราว 4,000
ตารางกิโลเมตร
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

www.hotelkangerlussuag.gl

พุธ

www.hotelkangerlussuag.gl

พฤหัสบดี
11APR GL500 1035-1120

14.00 น.

19.00 น.

นาคณะ Hiking “The World Heritage Trail” เข้ าสูบ่ ริเวณฟยอร์ ดน ้าแข็ง (Ice Fjord)
แห่งนี ้ไม่มีถนนที่จะเข้ าถึงได้ การจะเข้ าการเดินเข้ าไปบนเส้ นทางเดิน (Track Bridge)
ทางเดินเป็ นสะพานไม้ เดินแบบสบายๆ ไปจนสุดเชิงเขา บริเวณนี ้คือ Sermermiut
แหล่งที่ขดุ ค้ นหลักฐานทางโบราณคดีอายุกว่า 4,000 ปี คือถิ่นฐานของมนุษย์ยคุ หินที่
ใหญ่ที่สดุ แห่งหนึง่ บนเกาะกรีนแลนด์ สุดปลายแหลมนี ้คือจุดชมทิวทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ของฟ
ยอร์ ดน ้าแข็งอิลลู สิ แซต ซึง่ มีแนวภูเขาน ้าแข็งตั ้งตระหง่านทอดยาวคู่ขนานกับชายฝั่ ง
ด้ านใต้ ภาพประติมากรรมอันน่าทึง่ ของภูผาน ้าแข็งที่ขาวโพลน มีเวิ ้งน ้าที่เปิ ดเป็ น
เส้ นทางให้ เรือไม้ สแี ดงแล่นเข้ ามาในฟยอร์ ด เป็ นภาพแนวพานอรามาไกลสุดสายตา ที่
มีฉากของธารน ้าแข็งเซอร์ เมก คูยาลเลก และธารน ้าแข็งอื่นอีก 2-3 แห่ง นาพาแผ่น
น ้าแข็งจานวนมากมายมหาศาลลงมายังฟยอร์ ดแห่งนี ้ เดินไปถ่ายภาพไปจนถึงทาง
แยกที่เส้ นทางสายสีแดงมาบรรจบ เราก็วกลงเขาบนทางที่เป็ นธรรมชาติ เราสามารถทา
เวลาขาลงได้ ภายใน 1 ชัว่ โมง ก็ไปถึง
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม HOTEL ARCTIC (ในช่วงฤดูร้อนของกรีนแลนด์โรงแรมที่พกั ค่อนข้ างหา
ยาก)

12 เม.ย. 62 อิลลูลิทแซท - ล่ องเรือชมภูเขานา้ แข็ง (ICE BERG) - Ilulissat City
Walk
08.00 น.
10.00 น.

13.00 น.
14.00 น.

19.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ล่องเรือชมภูเขาน ้าแข็ง กิจกรรมอันเป็ นที่สดุ ของการท่องเที่ยวกรีนแลนด์ Ice berg คือ
ชื่อเรียกของก้ อนน ้าแข็งที่แตกออกมาจาก Glacier บางก้ อนที่เห็นด้ วยสายตาเป็ นภูเขา
ยาวกว่า 100 เมตร ลักษณะพิเศษของมันคือจะลอยอยู่ตามน ้าและมีแค่ 10% เท่านั ้นที่
โผล่เหนือน ้าขึ ้นมาให้ เห็น นอกนั ้นจะจมอยู่ใต้ ทะเล ให้ ท่านได้ จินตนาการถึงความ
ใหญ่โตมหึมา Icebergs มากมายที่พบเห็นอยู่ทั่วไปแทบตลอดแนวชายฝั่ ง เป็ นสิง่ ที่หา
พบได้ ยากยิ่งในที่อื่น ๆ บนโลกเรา ในอ่าว Diskobay โดยปกติจะมีวาฬอาศัยอยู่ถึง 15
สายพันธุ์ ในช่วงฤดูหนาวจะมี 3 สายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในอ่าวนี ้ Narwhals Whale /
Beluga Whale / Bow-Head Whale อาศัยอยู่ แต่ในปั จจุบนั ไม่ค่อยได้ พบเห็น Blue
Whale / Keller Whale และในช่วงฤดูร้อนจะมี Minke whale / Fin whale and
Humpback whale มาอวดโฉมรอต้ อนรับนักท่องเที่ยว
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
การเดินเที่ยวชมเมืองเป็ นเสน่ห์อีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจในเมืองอิลลูลทิ แซท เมืองนี ้มี
ขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของประเทศ ประชากรราว 4,500 คน ตั ้งอยู่ในเขตเหนือเส้ น
อาร์ คติกถึง 300 ก.ม. ในฤดูหนาวจะมีแสงสว่างเพียงระยะสั ้น ท่านสามารถชมแสง
เหนือ AURORA BOREALIS ได้ ตั ้งแต่ 1 กันยายน - 31 พฤษภาคม และในฤดูร้อน
ท่านสามารถชมปรากฏพระอาทิตย์เที่ยงคืนได้ ในระหว่าง 1 มิถนุ ายน - 31 สิงหาคม
เมืองนี ้มีการค้ นพบในปี 1741 ชื่อเรียกเดิมว่า ยาคอบฮาฟ์น เรื่องราวในประวัติศาสตร์
ตั ้งแต่เมื่อครั ้งยังเป็ นเมืองขึ ้นของเดนมาร์ ก รวมไปถึงวัฒนธรรมของชาวกรีนแลนด์ดิก
ล้ วนทาให้ เมืองมีเสน่ห์มากขึ ้นชวนให้ หลงใหล ท่าจอดเรือของชาวประมงกว่า 100 ลา
และอุตสาหกรรมการประมงอันทันสมัย ทั ้งเป็ นแหล่งอาหารและการส่งออก แล้ วเดิน
ต่อไปชมโบสถ์ Zion ซึง่ สร้ างมาตั ้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 ถือเป็ นสิง่ ก่อสร้ างที่ใหญ่ที่สดุ
ในกรีนแลนด์ยุคนั ้น ถัดไปเป็ นพิพิธภัณฑ์เมืองอิลลู ิสแซต ซึง่ จัดแสดงเรื่องราวของแหล่ง
ก่อนประวัติศาสตร์ Sermermiut อันเป็ นถิ่นฐานของมนุษย์ยคุ หิน และเรื่องราวของชน
พื ้นเมืองคือ อินอู ิต (Enuit) หรือเอสกิโม (Eskimo) วิถีชีวิต วัฒนธรรม และเส้ นทาง
การค้ าของพวกเขากับชาวยุโรป รวมถึงเรื่องราวของนักสารวจขั ้วโลกเหนือที่น่าสนใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Knud Rasmussen นักสารวจขั ้วโลกเหนือผู้ยิ่งใหญ่
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม HOTEL ARCTIC (ในช่วงฤดูร้อนของกรีนแลนด์โรงแรมที่พกั ค่อนข้ างหา
ยาก)

www.hotelarctic.com

ศุกร์

www.hotelarctic.com

13 เม.ย. 62 อิควิป เซอร์ เมีย (ต้ นกาเนิดกลาเซียร์ )

เสาร์

13.00 น.
บ่าย

Local

07.00 น.
08.00 น.

18.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านนัง่ เรือขึ ้นไปทางเหนือของเมืองอิลลูลทิ แซทประมาณ 70 กิโลเมตร เป็ นเมือง
ปากอ่าวธารน ้าแข็งอิควิป เซอร์ เมีย (Eqip Sermia) หรือรู้จกั กันในชื่อ “Eqi” กล่าวได้ ว่า
เป็ นธารน ้าแข็งเก่าแก่อายุหลายหมื่นปี
ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกเพียงแห่งเดียวที่มนุษย์
สามารถเข้ าไปชมได้ อย่างใกล้ ชิดที่สดุ จัดเป็ นมรดกโลกเมื่อปี 2004 เป็ นมรดกทาง
ธรรมชาติของโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจซึง่ ก้ อนน ้าแข็งจานวนมหาศาลไหลลงทะเลทาง
Ilulissat Icefjord (อิลลูลทิ แซท ไอซ์ฟยอร์ ด) ถือได้ ว่าเป็ นที่สดุ ของธารน ้าแข็งทางฝั่ ง
ตะวันตกของกรีนแลนด์ เป็ นปากทางสูท่ ะเลของธารน ้าแข็ง Sermeq Kujalleq ซึง่ เป็ น
หนึง่ ใน ธารน ้าแข็งที่ไหลเร็วที่สดุ ในโลก 19 เมตรต่อวัน และนอกจากนั ้นมันก็ยงั มีการ
เคลือ่ นตัวมากที่สดุ ในโลกด้ วยธารน ้าแข็งแห่งนี ้ทาให้ เกิดน ้าแข็งเกิดการแตกตัวถึง 35
ลูกบาศก์กิโลเมตรต่อปี หรือ 10% ของน ้าแข็งในกรีนแลนด์ทั ้งหมดและมากกว่าธาร
น ้าแข็งอื่นๆ รอบแอนตาร์ กติกา เสียงการแตกตัวของน ้าแข็งเปรี ยบเสมือนเสียงระเบิด
ดังกึกก้ อง เคลือ่ นตัวเบียดเสียดกลายเป็ นก้ อนน ้าแข็งน้ อยใหญ่ลอยล่องอยู่กลางทะเล
เชือ่ กันว่าก้ อนน ้าแข็งมหึมาที่เรือไททานิกชนจนอับปางก็มีแหล่งกาเนิดมาจากที่นี่ เดิน
ไปฟั งเสียงน ้าแข็งไหลบดกัน นัง่ ชมก้ อนน ้าแข็งไหลลงทะเล
รั บประทานอาหารกลางวันบนเรื อ
เรือลาเดิมจะนาเรากลับไปส่งที่อิลลูลทิ แซท ล่องเรือเลาะไปตามก้ อนน ้าแข็งน้ อยใหญ่
ซึง่ เราได้ ไปพบจุดกาเนิดของมันมาแล้ ว
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม HOTEL ARCTIC (ในช่วงฤดูร้อนของกรีนแลนด์โรงแรมที่พกั ค่อนข้ างหา
ยาก)

14 เม.ย. 62 อิลลูลิทแซท - นุก - เที่ยวชมเมืองหลวง
07.00 น.
11.00 น.
14.35 น.
16.45 น.

19.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
อิสระให้ ท่านได้ มีเวลาเดินเล่นชมเมืองก่อนขึ ้นเดินทางสูภ่ ัตตาคาร
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางโดยสายการบิน Air Greenland โดยเที่ยวบินที่ GL513 สูเ่ มืองนุก
(ใช้ เวลาในการบิน 2 ชัว่ โมง 10 นาที / เครื่องจอดแวะพักที่เมืองคังเกอร์ ลสุ ซวก)
คณะถึงเมืองนุก เมืองหลวงของประเทศมีประชากรอยู่อาศัย 17,000 คนเมืองรองลงมา
คือ Sisimiut (5,460 คน) Ilulissat (4,546 คน) Qaqortoq (3,306 คน) Aasiaat (3,005
คน) โดยแต่ละเมืองตั ้งอยู่ตามขอบของเกาะซึ่งมีภูมิอากาศที่อบอุ่นกว่า เมืองนี ้มีความ
เจริญเทียบเท่าเมืองในยุโรป มีมหาวิทยาลัยกรีนแลนด์, พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, สนามกีฬา
ทั ้งในกลางแจ้ งและในร่ม, ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม หอสมุดแห่งชาติกรีนแลนด์ และ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ แห่งชาติ, ห้ างสรรพสินค้ าอันทันสมัย และยังเป็ นที่ตั ้งของ
รัฐสภา และที่ทาการของรัฐบาลอีกด้ วย
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม HOTEL HANS EGEDE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

15 เม.ย. 62 นุก - ล่ องเรือ Targa ชมฟยอร์ ดนา้ แข็ง - ธารนา้ แข็ง - เที่ยวชมเมือง
หลวง - พิพธิ ภัณฑ์ แห่ งชาติ
08.00 น.
09.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะล่องเรือ Targa (12 ที่นงั่ ) สู่ Kangersuneq/Icefiord ภูมิทศั น์อนั งดงามของผืน
แผ่นน ้าแข็งกรีนแลนด์ที่เป็ นทั ้งภูเขาสูง
และการเคลือ่ นตัวของธารน ้าแข็งที่ยิ่งใหญ่
ก่อให้ เกิดฟยอร์ ดตามแนวชายฝั่ งทะเล ภูเขาน ้าแข็งก้ อนมหึมาลอยออกมาสูท่ ะเลเปิ ด
เรือค่อย ๆ เลียบฟยอร์ ดผ่านเข้ าสู่ช่องแคบ Qoornoq ให้ ท่านได้ ตื่นตาตื่นใจกับวิว
ทิวทัศน์อนั งดงามตระการตาของธารน ้าแข็ง Narsap Sermia gletcher เรือใช้ เวลา
ประมาณ 2 ช.ม. เข้ าสูบ่ ริเวณที่ตั ้งของ Glacier/Qoornoq Fjord (ฟยอร์ ด) ประดุจหนึง่

Local
www.hotelarctic.com

อาทิตย์

14APR GL513 1435-1645

www.hhe.gl

จันทร์

14.00 น.

19.00 น.

ท่านเป็ นนักสารวจที่ได้ มาสัมผัสความยิ่งใหญ่ของท้ องทะเลอาร์ กติก ดินแดนขั ้วโลก
เหนือ ท่านอาจะได้ พบเห็นฝูงวาฬ ซึง่ มีแหล่งอาศัยอยู่รอบๆ กรีนแลนด์
(อาหารกลางวันจัดเป็ นอาหารแบบปิ กนิก หรื อ ร้ านอาหารก่ อนออกเดินทาง
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ ละวัน ก่ อนเริ่ มออกทัวร์ กิจกรรม)
ท่องเที่ยวชมเมืองหลวงโดย ไปชมย่าน Old Colonial Harbour ซึง่ รอบๆ มีบ้านเรือน
แบบดั ้งเดิมตั ้งแต่ยคุ 50S-70S รวมทั ้งโบสถ์ รูปปั น้ Mother of the Sea ที่ย ้าเตือนถึง
ความสัมพันธ์ ของมนุษย์กบั ธรรมชาติ เข้ าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกรีนแลนด์ ที่บอกเล่า
เรื่องราวได้ ดีที่สดุ มีหลักฐานของคนกลุม่ แรก (Indigenous people) อาศัยอยู่ที่นี่เมื่อ
4,500 ปี มาแล้ ว ก่อนที่พวกไวกิ ้งและสแกนดิเนเวียนจะเริ่มเข้ ามาเพื่อล่าอาณานิคม
การเปลีย่ นแปลงรูปแบบของสังคม วิถีชีวิต การนับถือศาสนาของคนพื ้นเมืองเดิม ที่จดั
แสดงไว้ อย่างน่าชม ผ่านไปชมอาคารบ้ านเรือน บ้ านไม้ หลังเล็ก ๆ สีสนั ฉูดฉาด ทั ้งแดง
เขียว เหลือง ม่วง ชมพู เป็ นเสน่ห์ของกรีนแลนด์
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม HOTEL HANS EGEDE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

16 เม.ย. 62 เดินทางสู่สนามบินนุก - บินกลับกรุ งโคเปนเฮเก้ น (เดนมาร์ ก)
07.00 น.
09.15 น.
20.00 น.

อังคาร

16APR GL544 1040-1135
16APR GL782 1310-2130

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางโดยสายการบิน Air Greenland โดยเที่ยวบินที่ GL544 / GL782
แวะเปลีย่ นเครื่องที่เมืองคังเกอร์ ลสุ ซวก

**ไม่ มีอาหารกลางวัน และเย็นบริ การเนื่องจากอยู่ระหว่ างบิน**

ถึงกรุ งโคเปนเฮเก้ น รถรอรับคณะแล้ วนาเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม
พักโรงแรม IMPERIAL HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

www.imperial-hotelcopenhagen.com

17 เม.ย. 62 เที่ยวกรุงโคเปนเฮเก้ น - ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
07.00 น.
08.30 น.

www.hhe.gl

14.25 น.

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ก่อนเดินทางไปสนามบิน นาคณะเที่ยวชมกรุงโคเปนเฮเก้ นส่งท้ าย ถ่ายรูปคู่กบั เงือก
น้ อยลิตเติ ้ลเมอร์ เมด สัญลักษณ์ของเมือง, สวนสาธารณะท่านจะพบกับน ้าพุเกฟิ ออน
เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมกันสร้ างเกาะซีแลนด์ขึ ้นมา
ถ่ายรูปด้ านหน้ า
พระราชวังอมาเลียนบอร์ ก ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ ก แล้ วเดินทาง
สูส่ นามบิน
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG951 บินตรงสู่กรุ งเทพฯ

06.00 น.

สายการบินไทยนาท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

พุธ

18 เม.ย. 62 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

พฤหัสบดี

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวัน
เดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่ านั ้น)

PERIOD

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

SGL
SUPP

NO TKT
ADL / CHD

7 - 18 เม.ย. 2562

270,000.-

243,000.-

216,000.-

28,000.-

-33,000.-25,000.-

ค่าทัวร์ รวม :













ค่าทัวร์ ไม่รวม :

ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
ค่าเข้ าตามระบุในรายการ
ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double **กรุณาดู
รายละเอียดแนบท้ ายในหัวข้ อ “โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)”
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดนมาร์ ค (เชงเก้ น)สาหรับเข้ าประเทศกรีนแลนด์
ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/
อวัยวะ/สายตาหรื อ ทุพ พลภาพถาวรสิ ้นเชิ ง จากอุบัติ เ หตุ สาหรั บ ผู้เ อาประกัน ภั ยอายุ 16-75 ปี จ านวนเงิ น เอา
ประกัน ภัย 1,000,000 บาท / ค่า รักษาพยาบาลในต่ างประเทศ รวมถึงค่ ารั กษาพยาบาลต่อ เนื่ องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั ้งนี ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของ
ท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
สาหรับสายการบินไทย อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าใต้ เครื่อง น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ ้น
เครื่องได้ น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่องได้ ไม่เกิน 20
กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ท่านละ 1 ใบเท่านั ้น และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่องน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวาง
น ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้ องพักและค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรือที่ท่านรู้จกั
และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขั ้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณา
จองทัวร์ และชาระเงินมัดจาล่ วงหน้ า 30,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ่งท่ าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจา
ดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่าน
ไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์ จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่ วมเดินทางบังคับให้ หัวหน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครั ้งอาจจะมี
ผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชาระไว้ แล้ ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบ ไม่ น้อยกว่ าสามสิบวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คืน 100% ของเงินค่ าบริ การ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบ ไม่ น้อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คืน 50% ของเงินค่ าบริ การ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบ น้ อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ไม่ ต้องคืนเงินค่ าบริ การ
2. ค่าใช้ จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ได้ จ่ายจริ ง เพื่อการเตรียมการจัดนาเที่ยวต่อไปนี ้ ให้ นามาหักจากเงิน
ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้ อ 1 แต่ถ้าค่าใช้ จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวจะเรี ยกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้ ทั ้งนี ้ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว แสดงหลักฐานให้ นกั ท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี ้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
2.2 ค่ามัดจาของบัตรโดยสารเครื่องบิน
2.3 ค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นอื่นๆ
หมายเหตุ
หลักเกณฑ์ที่นามาใช้ นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
โดยประกาศใช้ นบั ตั ้งแต่วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2553 เป็ นต้ นไป
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ล่วงหน้ าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง
ชาระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทางบริษัท
ฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ ว ผู้
เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั ้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบ
กับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่องบินสามารถทา REFUND ได้ หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน
แอร์ ไลน์ 100%, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนั ้น ๆ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั ้งหมดเป็ นสิทธิของสายการบินเท่านั ้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 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 / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั 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) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
เครื่องปรั บอากาศที่มีจะ
ให้ บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั ้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลีย่ น หรือย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั ้น ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่าน

ต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ น
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทั ้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนั ้น ๆ ปิ ด
ทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นั ้นๆ หรือ สลับ
โปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรือเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ น
ผลทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชาระ
Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อน
ชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม ท่าน
จะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริการในการยกกระเป๋ าขึ ้นลง
ได้ ท่านสามารถเรียกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั ้ง
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินไทยอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรับ
ผู้โดยสารชั ้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่าน
ไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่องได้ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ท่านละ 1 ใบ
เท่านั ้น และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่องน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบิน
ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 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 ต่ากว่า
มาตรฐานได้ ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อัน
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริการจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบ
ต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช , โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกาหนดที่ชดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทั ้งนี ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้ 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 ทั ้งหมด

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

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่า
ในกลุ่มประเทศเชงเก้ นหรือประเทศอื่น ต้ องนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซ่า
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 รูป พื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดา, หน้ าใหญ่ และห้ ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6
เดือน และเหมือนกันทั ้ง 2 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้ าน / สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้ าราชการ / สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล / สาเนาทะเบียนสมรส ,
หย่า / สาเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริบรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั ้นโดยระบุ
ตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่มทางานกับบริษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไป
ท่องเที่ยว หลังจากนั ้นจะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา อัพเดท 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ ไม่เกิน 3
เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน
 Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน อัพเดทการเงินไม่เกิน 15 วันก่อนยื่นคาร้ องขอวีซ่า ควรเลือก
เล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ ูมิลาเนา
ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บัญชีใด
บัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองจากทางธนาคารเป็ นsponsorรับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย
 **สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน รวมถึงบัญชีติดลบต่ างๆ ทัง้ บัญชีส่วนตัวและบัญชีบริ ษัทฯ**
 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทั ้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 16 แล้ ว ทางบริษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางาน
ของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา จะต้ องไปยื่นเรื่องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรือ
เขต โดยมีนายอาเภอ หรือผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครั ้ง
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั ้งนี ้บริษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ น
เหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่มีสทิ ธิ์เรียกร้ องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

