
 

 

EHC-TG-10D-GREELAND  
 

10 วนั กรีนแลนด์ แลนด์ ออฟ ไอซ์ 
(ฤดูกาลชมแสงเหนือ แห่งกรีนแลนด์… Winter is Calling!!!) 

 

 

2-11 ธ.ค. 2562 / 10-19 ก.พ. 2563/ 10-19 เม.ย. 2563 
 เร่ิมต้น…. 188,800 บาท  

 (รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น และรวมค่าทิปทุกอย่างแล้ว….บิน สู่กรีนแลนด์)  

 

โคเปนเฮเก้น – แคงเกอร์ลุสเซค – รัสเซลกลาเซียร์ – Ice Sheet point 660 – อลิลูลแิซท  
สุนัขลากเลือ่น – ขีส่โนว์โมบิล – ล่าแสงเหนือ – หมู่บ้านชมพืน้เมือง อนูิอทิ  – โคเปนเฮเก้น 

 
 



 

 

EHC-TG-10D-GREELAND  

10 วนั กรีนแลนด์ แลนด์ ออฟ ไอซ์ 
(ฤดูกาลชมแสงเหนือ แห่งกรีนแลนด์… Winter is Calling!!!) 

วนัแรก กรุงเทพ – โคเปนเฮเก้น 
 

22.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D ประตูทางเขา้ท่ี 3-4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการ
บินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

วนัทีส่อง โคเปนเฮเก้น – แคงเกอร์ลุสเซค (พกัค้าง 2 คืน) – ธารน า้แข็งรัสเซล 
 

01.20 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) สู่สนามบินโคเปนเฮเกน้ (CPH) ประเทศเดนมาร์คโดยการบินไทย 
เท่ียวบินท่ี TG950 สายการบินบริการอาหารค ่าและอาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.30 ชม.) 

07.40 น. เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์ค 
น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

08.30 น. น าท่านเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินแอร์ กรีนแลนด ์
11.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินโคเปนเฮเกน้ สู่ สนามบินแคงเกอร์ลุสเซค ประเทศกรีนแลนด์ 
11.40 น. เดินทางถึงสนามบินแคงเกอร์ลุสเซค 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองแคงเกอร์ลุสเซค เมืองศูนยก์ลางการบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ โอบลอ้มดว้ยแผ่น
น ้ าแข็งกรีนแลนด์ (Greenland Ice Sheet) ท่ียิ่งใหญ่ น าท่านข้ึนรถ 4WD มุ่งหน้าสู่ธารน ้ าแข็งรัสเซล (Russell 
Glacier) ธารน ้ าแข็งท่ีมีผาน ้ าแข็งขนาดใหญ่สูงกว่า 60 เมตรเด่นตระหง่าน เรียกได้ว่าเป็นแหล่งประติมากรรม
ธรรมชาติช้ินเอกแห่งกรีนแลนด์ เน่ืองจากลกัษณะของกอ้นน ้ าแข็ง มีรูปลกัษณ์ท่ีแตกต่างออกไป ตามการกดัเซาะ
ของลมและฝน สามารถจินตนาการไดห้ลายรูปแบบ ทั้งน้ีระหว่างการเดินทางท่านจะไดช้มภูมิประเทศแบบ ทุ่ง
หญา้ทุนดร้า (Tundra) อนัเป็นแหล่งอาหารอนัอุดมสมบูรณ์ของเหล่าววัป่า อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงาม
ของทัศนียภาพ ฝูงววัป่าและทุ่งหญ้าสลับภูเขาและธารน ้ าแข็ง นับเป็นภูมิประเทศท่ีน่าแปลกตาอีกแห่งใน
กรีนแลนด์ ส าหรับกรีนแลนด์ไดช่ื้อวา่เป็นประเทศท่ีสามารถมองเห็นแสงเหนือไดจ้ากทุกทิศทุกแห่ง แต่จุดท่ีจะ
ชมแสงเหนือได้ดีท่ีสุดและมีโอกาสท่ีจะเห็นได้มากท่ีสุดต้องมาท่ีแคงเกอร์ลุสเซค (Kangerlussuaq) อนัเป็น
ต าแหน่งท่ีแถบแสงเหนือทอดตวัพาดผา่นพอดี  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hotel Kangerlussuaq*** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่1) 
วนัทีส่าม Ice Sheet Point 660 – เทีย่วชมเมือง  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



 

 

EHC-TG-10D-GREELAND  น าท่านสัมผสัประสบการณ์นั่งรถ 4WD มุ่งหน้าสู่แผ่นน ้ าแข็งแห่งกรีนแลนด์ Ice Sheet Point 660 ระหว่างทาง
ท่านจะไดช้มทศันียภาพของภูเขาน ้ าแข็ง ทุ่งหญา้ทุนดร้า และ ทะเลทรายในหุบเขา แห่งกรีนแลนด์ ประเทศท่ีได้
ช่ือวา่มีพื้นท่ีแผน่น ้ าแข็งใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก รองจากทวีปแอนตาร์กติกา อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความ
สวยงามของ Ice Sheet Point 660 ผืนน ้ าแข็งท่ีปกคลุมพื้นโลกทางแถบขั้วโลกเหนือและใต ้สัมผสักบัแผน่น ้ าแข็ง
ท่ีปกคลุมทั้งประเทศคิดเป็น 10% ของโลก (ระยะเวลาในการท าทวัร์ประมาณ 4-5 ชัว่โมง) 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิกนิก Picnic  
 

บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองแคงเกอร์ลุสเซค น าท่านเท่ียวชมเมืองพร้อมเก็บภาพความน่ารักของอีกเมืองสวยแห่ง
ประเทศกรีนแลนด์ อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของบา้นหลากสีแห่งเมืองแคงเกอร์ลุสเซค พร้อมเก็บ
ภาพทศันียภาพ ฝงูววัป่าและทุ่งหญา้สลบัภูเขาและธารน ้าแขง็ นบัเป็นภูมิประเทศแปลกตาอีกแห่งของโลก 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hotel Kangerlussuaq*** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่2) 
 

วนัทีส่ี่ แคงเกอร์ลุสเซค – อลิลูลแิซท (พกั 4 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินแคงเกอร์ลุสเซค เพื่อเช็คอิน 
09.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิลลูลิแซท โดยเท่ียวบิน GL502 
10.25 น. เดินทางถึงสนามบินอิลลูลิแซท 
 น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั เพื่อรับประทานอาหารกลางวนั 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัในโรงแรม 
 



 

 

EHC-TG-10D-GREELAND บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองอิลลูลิแซท เพื่อเขา้ถึงประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของกรีนแลนด์ เช่น เขตชุมชนเก่าแก่ ซ่ึง
ตั้งข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ.1741, ท่าเรือประมง, โบสถแ์ละบา้นเรือน พร้อมเก็บภาพบา้นหลากสีสัน และสถานท่ีส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์ และอ่ืนๆ น าท่านเดินเล่น ชมเมืองและ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกรีนแลนด์ท่ีอาศยัอยูบ่นเกาะ
ใหญ่อนัดบัสองของโลกแห่งน้ี 

 
 

   ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 อิสระใหท้่านไดอ้อกมาชมแสงเหนือ ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีสามารถมองเห็นในวนัท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถ

เห็นแสงเหนือไดจ้ากบริเวณท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hotel Hvide Falk*** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่1) 
 

วนัที่ห้า อลิลูลแิซท – ล่องเรือชมธารน า้แข็ง – ล่าแสงเหนือ (Aurora Hunting) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านสัมผสัประสบการณ์ ล่องเรือชมธารน ้ าแข็ง (Iceberg Boat Tour) ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง ต่ืนตากบัความ

อลงัการของกอ้นน ้ าแข็งยกัษ์ (Iceberg) ซ่ึงเรียงรายอยู ่ตลอดเส้นทาง หากเป็นวนัท่ีแสงแดดส่องประกายจะเห็น
เฉดสีฟ้าน ้ าเงินของกอ้นน ้ าแข็งไล่ระดบักนัอย่างชดัเจน ถือเป็นประสบการณ์สุดพิเศษคร้ังหน่ึงในชีวิตท่ียากลืม
เลือน นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งดูปลาวาฬหลงัค่อม (Humpback whales) อีกแห่งท่ีส าคญัของกรีนแลนด ์

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั เพื่อเตรียมตวัส าหรับการน าท่านล่าแสงเหนือในค ่าคืนน้ี 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

 หลงัอาหารค ่า ให้ท่านไดส้ัมผสัประสบการณ์ นัง่รถออกตามล่าหาแสงเหนือ (Aurora Hunting) โดยรถจะน าท่าน
สู่ทุ่งกวา้ง เพื่อหาพื้นท่ีท่ีสามารถเห็นแสงเหนือได้อย่างชัดเจน นับเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่องเท่ียว และ 
กิจกรรมท่ีไม่น่าพลาด หากมีโอกาสไดม้าเยอืนช่วงฤดูกาลท่ีเห็นแสงเหนือไดง่้ายท่ีสุด  

 (หมายเหตุ : ส าหรับเดือน เมษายน กิจกรรมล่าแสงเหนือจะจดัท่ี แคงเกอร์ลุสเซค แทน) 



 

 

EHC-TG-10D-GREELAND 

  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hotel Hvide Falk*** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่2) 
 
วนัที่หก อลิลูลแิซท – น่ังสุนัขลากเลือ่น – ไอซ์ฟยอร์ด UNESCO World Heritage 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านมุ่งหน้าสู่ ฮสัก้ีซาฟารีฟาร์ม พร้อมสัมผสักบัความน่ารักและแสนรู้ของสุนัขพนัธ์ุไซบีเรียนฮสัก้ี ซ่ึงเป็น
สุนขัท่ีแข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปดว้ยพลงั เป็นคุณสมบติัท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษท่ีมาจากส่ิงแวดลอ้มท่ีหนาว
เย็น อย่ าง รุน แรงของไซ บี เรีย  และจากก าร เพ าะพัน ธ์ุ ของช าว ชุ ก ชี  (Chukchi) ท่ี อ าศัยอยู่ท างด้ าน
ตะวนัออกเฉียงเหนือของทวีปเอเชีย สุนขัถูกน าเขา้มาในอลาสกา้ ระหวา่งช่วงต่ืนทองท่ีเมืองนอมน์ (Nome) และ
แพร่เขา้สู่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาในฐานะสุนขัลากเล่ือน ให้ท่านไดส้ัมผสัประสบการณ์ การนัง่รถลากเล่ือน
โดยสุนขัไซบีเรียนฮสัก้ี พร้อมจิบชา กาแฟ เพื่อคลายหนาว   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

 
 

บ่าย น าท่านเดินเท่ียวชมความสวยงามของ ธารน ้ าแข็ง (Icefjord) ท่ีสวยงามอลงัการจน ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นแหล่ง
มรดกโลก บริเวณน้ีคือ เซอร์เมอร์มิอุท (Sermermiut) แหล่งโบราณคดีอายุกวา่ 4,000 ปี ซ่ึงนกัโบราณคดีเช่ือวา่เป็น
ถ่ินฐานของมนุษยย์ุคหินท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงบนเกาะกรีนแลนด์ และการเขา้ชมความสวยงามของไอซ์ ฟยอร์ด
ตอ้งเดินเขา้ไปบนทางไม ้ท่ีปูเป็นทางใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไปชมความสวยงามของทุ่งน ้าแข็ง ท่านสามารถเดินข้ึน
ไปบนเชิงเขา ซ่ึงมีจุดชมวิวท่ีสวยงามมาก สามารถมองเห็นทุ่งน ้ าแข็งมรดกโลกของกรีนแลนด์ได้จากมุมสูง 
และอิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ด เป็นธารน ้ าแข็งท่ีเกิดจากการแตกตวัมาจากกลาเซียร์เซอแมค คูจอลเลค (Sermeq 
Kujalleq Glacier) โดยรูปร่างของไอซ์เบิร์ก หรือกอ้นน ้ าแขง็ แต่ละกอ้นเรียกไดว้า่เป็นประติมากรรมทางธรรมชาติ
ท่ีรังสรรคข้ึ์นอยา่งสวยงาม อิสระใหท้่านไดเ้ก็บรูปความสวยงามตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านกลบัโรงแรม 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
อิสระใหท้่านไดอ้อกมาชมแสงเหนือ ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีสามารถมองเห็นในวนัท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถ
เห็นแสงเหนือไดจ้ากบริเวณท่ีพกั 

 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hotel Hvide Falk*** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่3) 
  

วนัทีเ่จ็ด อลิลูลแิซท – ขี่โนว์โมบิล– หมู่บ้านชนพืน้เมืองอนินูอทิ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ทุ่งน ้ าแข็งขนาดใหญ่และสนุกเพลินเพลินกบัการขบัสโนวโ์มบิล (Snow Mobile : 2 ท่านต่อ 1 

คนั) ในดินแดนแห่งความสุขกลางหิมะ ตะลุยไปในทุ่งน ้ าแข็งกวา้งอยา่งเต็มอ่ิมตลอด 2 ชัว่โมง อิสระให้ท่านได้
ขบัสโนวโ์มบิลไปในดินแดนแห่งน ้าแขง็ พร้อมบริการ ชา, กาแฟ เพื่อคลายหนาว 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านสัมผสัประสบการณ์เยอืนหมู่บา้นของชาวพื้นเมืองอินนูอิท (Init Legends)  ท่านจะไดเ้ห็นวถีิด าเนินชีวติ
ของชาวพื้นเมืองท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี Land of Ice แห่งน้ี ตลอดจนสัมผสัถึงวฒันธรรมของชนพื้นเมือง   

 

   ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hotel Hvide Falk*** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่4) 
 
วนัทีแ่ปด อลิลูลแิซท – โคเปนเฮเก้น 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



 

 

EHC-TG-10D-GREELAND 08.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินอิลลูลิแซท เพื่อเช็คอิน 
10.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน้ โดยเท่ียวบิน GL571 / GL780 
11.00 น. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินแคงเกอร์ลุสเซค อิสระอาหารกลางวนัในสนามบินตามอธัยาศยั 
11.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปเฮเกน้ 
20.00 น. เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์ก 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Imperial Hotel CPH**** หรือเทยีบเท่า 
วนัทีเ่ก้า โคเปนเฮเก้น – กรุงเทพมหานคร 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านสู่ยา่นนูฮาวน์ (Nyhavn)  หรือแหล่งบนัเทิงยา่นริมน ้ าของเมืองโคเปนเฮเกน ซ่ึงเป็นยา่นคา้ขายและสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีส าคัญ เพราะมีทั้ งร้านค้า ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ทอดตัวยาวสองฝ่ังแม่น ้ า 
สถาปัตยกรรมบา้นเรือนสีสันฉูดฉาดสวยงาม มีทั้งรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบเก่าและแบบใหม่ผสมผสานกนั
ได้อย่างลงตวั น าท่านสัมผสัประสบการณ์ล่องเรือชมทศันียภาพเมืองโคเปนเฮเก้น อิสระให้ท่านถ่ายรูปตาม
อธัยาศยั ได้เวลาน าท่านสู่ถนนสตรอยเกต (Strøget) แหล่งช้อปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดของโคเปนเฮเกนและอยู่ใจกลาง
เมือง เป็นถนนคนเดินยาวท่ีสุดในโลกท่ีมีความคบัคัง่ของร้านคา้ ตั้งแต่สินคา้ราคาถูกและสินคา้แบรนด์เนมท่ีมี
ราคาแพงท่ีสุดในโลก ถนนคนเดินน้ีมีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรท่ียื่นจากศาลาว่าการเมืองไปยงัถนน Kongens 
Nytorv Strøget จึงถูกตั้งเป็นช่ือเล่นของถนนคนเดินดงักล่าวตั้งแต่ยคุศตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มาและครอบคลุม ถนน 
4 สายดว้ยกนัคือ Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet และ Østergade อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั 

11.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเกน้ เพื่อเช็คอิน 
  น าท่านเช็คอินการบินไทย อิสระอาหารกลางวนัภายในสนามบินตามอธัยาศยั 
14.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินโคเปนเฮเกน้ สู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบิน TG951  
  (ใชเ้วลาบินประมาณ 11 ชัว่โมง) 
 

วนัทีสิ่บ  กรุงเทพมหานคร 
 

06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EHC-TG-10D-GREELAND  
 

10 วนั กรีนแลนด์ แลนด์ ออฟ ไอซ์ 
(ฤดูกาลชมแสงเหนือ แห่งกรีนแลนด์… Winter is Calling!!!) 

อตัราค่าบริการ  (บาท) ปี 2562-2563 ธ.ค. 2562 – เม.ย. 2563 
ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 188,800 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 26,000 
เด็กอาย ุ2-11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 184,800 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) สอบถาม 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ (TG) เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

85,000 – 120,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-CPH-BKK (TG) หกัค่าใชจ่้าย (ตัว๋ผูใ้หญ่) 28,000 
**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 

ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562) ** 
ข้อแนะน าและแจ้งเพือ่ทราบ 
 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. (เน่ืองจากมีเท่ียวบินภายใน GL/RC รวม 6 เท่ียวบิน) 
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TG / GL (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ,  
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าวซ่ีาเชงเกน้เดนมาร์ก 

หมายเหตุ สถานทูตเดนมาร์กจะออกวซ่ีาเชงเกน้, กรีนแลนด ์ดงันั้นคิดค่าวซ่ีา 3,500 บาท หากท่านมีวซ่ีาเชงเกน้แลว้ ท่าน
ตอ้งท าวซ่ีากรีนแลนด ์จะไม่ไดมี้การหกัค่าวซ่ีาคืน 

 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ 
 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 



 

 

EHC-TG-10D-GREELAND  ค่าพนกังานยกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ช าระหลงัจากส ารองท่ีนัง่ภายใน 3 วนัหลงัยนืยนักรุ๊ป 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75-100% ของค่าทวัร์     (สงกรานต-์ปีใหม่ 0-19วนั) 
***ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวซ่ีา
ในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีม่ีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
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ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 
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การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนักกระเป๋า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาสถานทูตเดนมาร์ก  
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 15-20 วนัท าการ) 

สถานฑตูไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อ
ขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสี

เทา ใชไ้ม่ได)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สูติบตัร (กรณีเดก็ต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  



 

 

EHC-TG-10D-GREELAND - เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ
วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อ

การรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 7 วนัก่อนยืน่วซ่ีา) 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุช่ือ

ผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
 



 

 

EHC-TG-10D-GREELAND แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

10 วนั กรีนแลนด์ แลนด์ ออฟ ไอซ์ 
(ฤดูกาลชมแสงเหนือ แห่งกรีนแลนด์… Winter is Calling!!!) 

ราคาทัวร์ 188,800 บาท    2-11 ธ.ค. 2562   10-19 ก.พ. 2563 
 10-19 เม.ย. 2563 
 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ ห้องพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยืน่ 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 2556) 

       

       

       

       

       

หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัวา่ เป็นการท าวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 

(รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะคะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการยืน่วซ่ีา) 
 

ช่ือผู้ส ารองที่น่ัง........................................................................................ เอเย่นต์............................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล์......................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

 
*** กรุณาส่งแฟกซ์แบบฟอร์มส ารองที่น่ัง และ ส าเนาพาสปอร์ตลูกค้า มาที ่แฟกซ์ 02 635 1421 *** 

ติดต่อเจ้าหน้าที ่: โทร 02 635 1415 


