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แสงเหนือกรีนแลนด์ 12 วัน 
ผืนน ้ำแข็งขนำดใหญ่ ทำงตอนเหนือสุดของโลก 

ดินแดนพระอำทิตย์เท่ียงคืนต ำนำนนำงเงือกและแสงเหนือออโรรำ (Aurora light) 



 
พกัโรงแรมส่ีดำวในเมือง / อำหำรเช้ำ HOT ABF. ทำนใน main restaurant 
บริกำรน ้ำด่ืมทุกวัน 
รถบัส 50 ที่นั่ง 
กรุ๊ป 10 ท่ำนเดินทำง 
อำหำรไทย, จีน, พื้นเมืองมีทุกประเทศ 
จัดแบบเท่ียวสบำยๆไม่รีบไม่ชะโงกชะแวบทัวร์มีเวลำช้อปป้ิง 
 
ก ำหนดกำรเดินทำง      

 วันแรกของกำรเดินทำง          สนำมบินสุวรรณภูมิ                                                                                                                 

22.00 น. พร้อมกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชั้น 4 เคำน์เตอร์ สำยกำรบินไทย (TG) เจำ้หนำ้ท่ี
จำกบริษทั ฯ จะคอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกใหท้่ำน 

วันท่ีสองของกำรเดินทำง    สนำมบินสุวรรณภูมิ - โคเปนเฮเกน (เดนมำร์ก)  

01.20 น.  ออกเดินทำงสู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมำร์ก โดย เท่ียวบินท่ี TG950  
  **NOV.เป็นตน้ไป เวลำออกเดินทำงเป็น 00.50 น.**  
07.40 น.       (เวลำทอ้งถ่ิน) ถึง กรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เมืองหลวงของประเทศเดนมำร์คและเมืองท่ีใหญ่

ท่ีสุดของประเทศเดนมำร์ค กรุงโคเปนเฮเกนเป็นท่ีตั้งของศูนยก์ลำงกำรบริหำรประเทศ รัฐสภำ รัฐบำล 
และเป็นท่ีตั้งพระรำชวงั 

  น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ ชม (ภำยนอก) พระรำชวงัเฟรเดอริคส์
บอร์ก (FREDERIKSBORG CASTLE) ปรำสำทแห่งน้ีนบัเป็น
พิพิธภณัฑแ์ห่งชำติทำงดำ้นประวติัศำสตร์ของเดนมำร์คประกอบ
ไปดว้ยปรำสำทอนังดงำมสไตลเ์รอเนอซองซ่ึงสร้ำงขึ้นในสมยั
ศตวรรษท่ี 17 มีห้องท่ีเปิดให้สำธำรณะชนเขำ้ชมได ้70 ห้อง 
รวมทั้งวิหำรอนัโออ่ำท่ีจดัแสดงตรำประจ ำตระกูล ในปี ค.ศ.1996 
ไดมี้กำรจดัแต่งสวนแบบบำรอคในปรำสำทขึ้นใหม่….  

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย  จำกนั้นเดินทำงสู่ ชุนชนคริสเตียเนีย (CHRISTIANIA) ดินแดนเสรีชนท่ีไม่มีกำรตั้งกฎหมำยอำศยักำรตั้ง

กฎหมู่ขึ้น เอง ท่ำนอำจจะพบกำรซ้ือกญัชำท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำย กำรสูบกญัชำเป็นเร่ืองปกติของ
ชีวิตประจ ำวนั 

 น ำท่ำน ชมน ้ำพุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) ตน้ต ำนำนของ
อำณำจกัรเดนมำร์ค มีนิทำนเล่ำกนัวำ่รำชินี   เกฟิออนแปลงร่ำงลูกชำย 4 คนใหเ้ป็นโค
เพื่อไถพื้นดินขึ้นมำจำกใตน้ ้ำ เกิดเป็นประเทศเดนมำร์คในทุกวนัน้ี ชมรูปป้ันเงือก
นอ้ย (LITTLE MERMAID) ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของกรุงโคเปนเฮเกน ตวัละครเอกใน
นิยำยของฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน นกัแต่งนิทำนชำวเดนมำร์คท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่
โลก 



อิสระใหท้่ำนเลือกซ้ือชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกมำกมำยของเดนมำร์ค เช่น ขนมเดนิช หมอนและผำ้ห่มขนเป็ด
คุณภำพสูงของเดนมำร์ค สินคำ้ตกแต่งบำ้นดีไซน์เก๋ไก๋อนัเป็นเอกลกัษณ์ของสแกนดิเนเวีย วิตำมินบ ำรุง
ผิว วิตำมินเอมิดีน (IMEDEEN) ณ บริเวณ ถนนสำยชอ้ปป้ิง STROGET ท่ียำวท่ีสุดในยโุรป  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
ท่ีพกั  CLARION COPENHAGEN AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันท่ีสำมของกำรเดินทำง  โคเปนเฮเกน (เดนมำร์ก) – คังเกอร์ลุสซวก (กรีนแลนด์) - อลิลูลแิสท 

เชำ้           รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
....... น.  น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองคงัเกอร์ลุสซวก 

(KANGERLUSSUAQ) โดยสำยกำรบินแอร์กรีนแลนด ์
เท่ียวบินท่ีGL779 

....... น.  (เวลำทอ้งถ่ิน) เดินทำงถึง เมืองคงัเกอร์ลุสซวก 
(KANGERLUSSUAQ) เพื่อออกเดินทำงสู่ เมืองอิลลูลิแสท 
(ILULISSAT) 

....... น.  น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองอิลลูลิแสท (ILULISSAT) เมืองท่องเท่ียวท่ีส ำคญัของกรีนแลนดท่ี์มีมรดก
โลกทำงธรรมชำติ โดยสำยกำรบินแอร์กรีนแลนด ์เท่ียวบินท่ีGL497  

....... น.  (เวลำทอ้งถ่ิน) เดินทำงถึง เมืองอิลลูลิแสท (ILULISSAT) ....จำกนั้น 
  น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั HOTEL ARCTIC หรือเทียบเท่ำ 
บ่ำย  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
  ....อิสระพกัผอ่นตำมอธัยำศยั.... 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

*.*.*. ตำมล่ำแสงเหนือ AURORA LIGHT *.*.*. 

วันท่ีส่ีของกำรดินทำง      อลิลูลแิสท - THE WORLD HERITAGE TRAIL 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
......... น.  น ำท่ำนเดินทำงสู่ ฟยอร์ดน ้ำแขง็ (ICE FJORD) 
THE WORLD  

HERITAGE TRAIL… อิสระใหท้่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยั 
เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บ่ำย น ำท่ำน อิสระชมวิถีชีวิตชำวกรีนแลนด์ 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
ท่ีพกั  HOTEL ARCTIC หรือเทียบเท่ำ 

วันท่ีห้ำของกำรเดินทำง       อลิลูลแิสท - ล่องเรือภูเขำน ้ำแข็ง (ICEBERG) 

เชำ้           รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
น ำท่ำน ล่องเรือชมภูเขำน ้ำแขง็ (ICEBERG) กิจกรรมอนัเป็นท่ีสุดของกรีนแลนด ์มีโอกำสไดพ้บกบัวำฬ 
(WHALE WATCHING) อำศยัอยูถึ่ง 15 สำยพนัธุ์ ในช่วงฤดูหนำวจะมี 3 สำยพนัธุ์ท่ีอำศยัอยูใ่นอ่ำวน้ี 
NARWHALS WHALE / BELUGA WHALE / BOW-HEAD WHALE… 



เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บ่ำย  น ำท่ำน ท ำกิจกรรมชมฟำร์มสุนขัลำกเล่ือน (VISIT DOG SLED FARM) ชมหมู่บำ้นของสุนขัสำยพนัธุ์

กรีนแลนดิคอนัแสนทรหด สุนขัสำยพนัธุ์ลำกเล่ือนขนำนแท…้. 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
ท่ีพกั  HOTEL ARCTIC หรือเทียบเท่ำ 

วันท่ีหกของกำรเดินทำง        อลิลูลแิสท - นุก 

เชำ้           รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
…….. น.  น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองนุก  (NUUK) โดยสำกำรบินแอร์กรีนแลนด ์โดยเท่ียวบินท่ี GL502  
…….. น. (เวลำทอ้งถ่ิน) ถึงเมืองนุก  (NUUK) เมืองหลวงของ

ประเทศมีควำมเจริญเทียบเท่ำเมืองในยโุรป มี
มหำวิทยำลยักรีนแลนด ์พิพิธภณัฑศิ์ลปะ สนำมกีฬำทั้ง
ในกลำงแจง้และในร่ม ศูนยแ์สดงศิลปวฒันธรรม 
หอสมุดแห่งชำติกรีนแลนด ์และพิพิธภณัฑ์
ประวติัศำสตร์แห่งชำติ หำ้งสรร พสินคำ้อนัทนัสมยั 
และยงัเป็นท่ีตั้งของรัฐสภำและท่ีท ำกำรของรัฐบำล 
น ำท่ำนชม OLD COLONIAL HARBOUR ซ่ึงรอบ ๆ มีบำ้นเรือนแบบดั้งเดิมตั้งแต่ยคุ 50S-70S… 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
ท่ีพกั HOTEL HAN EGDGE หรือเทียบเท่ำ 

วันเจ็ดของกำรเดินทำง        นุก 

เชำ้          รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
น ำท่ำน ล่องเรือ TARGA ชมภูมิทศัน์อนังดงำมของผืนแผ่น
น ้ำแขง็กรีนแลนดท่ี์เป็นทั้งภูเขำสูง และกำรเคล่ือนตวัของ
ธำรน ้ำแขง็ท่ียิง่ใหญ่ก่อใหเ้กิดฟยอร์ดตำมแนวชำยฝ่ังทะเล…
ชมวิวทิวทศัน์อนังดงำมตระกำรตำของธำรน ้ำแขง็ NARSAP 
SERMIA  

เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำน ชมหมู่บำ้นร้ำง QOORNOQ หมู่บำ้นชำวประมงมำก่อนแต่รัฐบำลกลำงไดข้อใหป้ระชำชนอพยพ

ออกไปท่ีเมือง NUUK เน่ืองจำกกำรดูแลจำกส่วนกลำงท่ีท ำไดล้ ำบำก ปัจจุบนัจึงกลำยเป็นเมืองร้ำง จะมี
เฉพำะนกัท่องเท่ียวแวะเวียนมำเท่ียว หรืออดีตเจำ้ของบำ้นอำจจะกลบัมำพกัอำศยัชัว่ครำวในช่วงฤดูร้อน 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ภตัตำคำร   
ท่ีพกั HOTEL HAN EGDGE หรือเทียบเท่ำ  
 



วันแปดของกำรเดินทำง        นุก - คังเกอร์ลุสซวก  

เชำ้          รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
....... น. ออกเดินท่ำนสู่ เมืองคงัเกอร์ลุสซวก (KANGERLUSSUAQ) โดยสำยกำรบินแอร์กรีนแลนด ์โดยเท่ียวบิน

ท่ีGL502  
....... น. (เวลำทอ้งถ่ิน) ถึง เมืองคงัเกอร์ลุสซวก (KANGERLUSSUAQ) เมืองศูนยก์ลำงกำรบินทั้งภำยในและ

ระหวำ่งประเทศ ปกคลุมดว้ยแผน่น ้ำแขง็กรีนแลนด ์(GREENLAND ICE SHEET) ท่ียิง่ใหญ่ รถโดยสำร
แบบ OFF-ROAD 

เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ ICE CAP POINT 660 คือชั้นน ้ำแข็งท่ีปกคลุมพื้นโลก (แถบขั้วโลกเหนือและใต)้ 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ภตัตำคำร   
ท่ีพกั HOTEL KANGERLUSSUAQ หรือเทียบเท่ำ  

วันเก้ำของกำรเดินทำง         คังเกอร์ลุสซวก  

เชำ้          รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
น ำท่ำนสัมผสักบั ธำรน ้ำแขง็รัสเซล (RUSSELL GLACIER) หนำ้ผำ
น ้ำแขง็ท่ีมีขนำดใหญ่มีควำมสูงกวำ่ 60 เมตรเด่นตระหง่ำนอยูต่รงหนำ้ 
ท่ำนอำจจะไดพ้บกบั MUSK OX ดำรำดงัของท่ีน่ีและเรนเดียร์ท่ีอำศยั
อยูต่ำมธรรมชำติ รวมทั้งนกสำยพนัธุ์ต่ำงๆ….  

เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนสัมผสัต่อกบั ธำรน ้ำแขง็รัสเซล (RUSSELL GLACIER)  
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร   
ท่ีพกั HOTEL KANGERLUSSUAQ หรือเทียบเท่ำ  

วันสิบของกำรเดินทำง         คังเกอร์ลุสซวก - โคเปนเฮเก้น 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
........ น.  น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมำร์ก โดยสำยกำรบินแอร์กรีนแลนด์ โดยเท่ียวบิน
ท่ี GL782 
........ น.  (เวลำทอ้งถ่ิน) ถึงเมืองโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมำร์ก 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั RADISSON CLARION AIRPORT HOTEL  
*.*.*. อิสระพกัผอ่นตำมอธัยำศยั *.*.*.  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร   

วันสิบเอด็ของกำรเดินทำง         โคเปนเฮเก้น - ประเทศไทย 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
13.50 น.  ออกเดินทำงสู่ ประเทศไทย โดย สำยกำรบินไทย  (TG) เท่ียวบินท่ี  TG951  

วันสิบสองของกำรเดินทำง           ประเทศไทย  

06.20 น.  (เวลำทอ้งถ่ิน) เดินทำงถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ….. 



อตัรำค่ำใช้จ่ำย 

วันท่ีเดินทำง ผู้ใหญ่ 
เด็กต ่ำกว่ำ 12 
กบั 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต ่ำกว่ำ 12 
กบั 1 ผู้ใหญ่ท่ำนไม่มี

เตียงเสริม 
พกัเดี่ยวเพิม่ 

28 ม.ค.-7 ก.พ. 
4-15 ก.พ. /18 ก.พ.-1 มี.ค.  
25 ก.พ.-8 มี.ค. 
4-15 มี.ค. /18-29 มี.ค. 
25 มี.ค.-5 เม.ย. 
1-12 พ.ย. / 22 พ.ย.-2 ธ.ค.  
29 พ.ย.-9 ธ.ค. / 6-17 ธ.ค.  
13-24 ธ.ค. 

249,900.- 205,900.- 
58,000.- 

27 ธ.ค.-7 ม.ค. 259,900.- 225,900.- 

** ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรเปล่ียนแปลงรำคำ หำกทำงสำยกำรบินมีกำร ขึ้นรำคำของภำษีน ้ำมนัและ/หรือภำษี
ประกนัภยักำรเดินทำง ** 

อตัรำนีร้วม  
1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั(ECONOMY CLASS) + ค่ำตัว๋เคร่ืองบินภำยในท่ีระบุวนัเดินทำงไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น 

(ในกรณีมี 
ควำมประสงคอ์ยูต่่อจะตอ้งอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขของสำยกำรบินและมีค่ำใชจ่้ำยเกิดขึ้นส ำหรับกำรเปล่ียนแปลง) 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร 
3. ค่ำรถโคช้ปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมรำยกำร วนัละ 12 ชม. ตำมกฎหมำย 
4. ค่ำหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตำมรำยกำรหรือเทียบเท่ำ 4 ดำว 
5. ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมรำยกำร 
6. ค่ำประกนัภยักำรเดินทำงรำยบุคคล (หำกตอ้งกำรเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ท่ี)  
7. ค่ำมคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดกำรเดินทำง  
8. ค่ำวีซ่ำ 
9. ค่ำทิป 
อตัรำนีไ้ม่รวม 
1. ค่ำธรรมเนียมจดัท ำหนงัสือเดินทำง , แจง้เขำ้แจง้ออกส ำหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทำงของไทย 
2. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิเช่น ค่ำเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำธรรมเนียมหนงัสือเดินทำง, ค่ำ 
น ้ำหนกัเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกวำ่ 30 กก.และมำกกวำ่ 1 ช้ิน, ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจ็บป่วยจำกโรค
ประจ ำตวั, ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรือของมีค่ำท่ีสูญหำยในระหวำ่งกำรเดินทำง เป็นตน้  
3. ค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% และภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งกำรใบก ำกบัภำษี 
4. ค่ำธรรมเนียมน ้ำมนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรปรับขึ้นรำคำ  



5. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, มินิบำร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
ค่ำบริกำรพิเศษต่ำงๆ 
6. ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซ่ึงท่ำนจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่ำนเอง  
7. ค่ำใชจ่้ำต่ำง ๆ เก่ียวกบัโควิด 
***ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์กำรย้ำยเมืองท่ีเข้ำพกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีกำรจัด
งำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพกัเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม*** 
**เง่ือนไขกำรจอง** 

*.*.*. หลงัจำกมีกำรมดัจ ำทวัร์แลว้ยกเลิกกำรเดินทำงทุกกรณี เก็บเงินมดัจ ำทั้งหมด*.*.*. 
เง่ือนไขกำรส ำรองท่ีนั่ง 

กรุณำจองก่อนล่วงหนำ้ พร้อมช ำระเงินมดัจ ำ ท่ำนละ 50,000 บำท ภำยใน 1 วนันบัจำกวนัจอง มิฉะนั้นทำงบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคำ้รำยต่อไป  
  
กรณียกเลกิกำรเดินทำง 

- ยกเลิกกำรเดินทำงและหรือไม่สำมำรถเดินทำงได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดินทำงทุกกรณี เก็บค่ำบริกำรทวัร์เตม็จ ำนวนตำม
รำคำทวัร์ (หมำยเหตุ  

ผูเ้ดินทำงท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรอบแพทยต์ำมท่ีทำงบริษทัระบุขอ้ควำมบำงอยำ่งในนั้นดว้ย เพื่อ
จะไดย้นืยนักบัสำยกำรบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่ำงประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของสำยกำรบินและบริษทั
ต่ำงประเทศ)) 
- กรณียืน่วีซ่ำแลว้ไม่ไดรั้บกำรอนุมติัวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผำ่น) และท่ำนไดช้ ำระค่ำทวัร์หรือมดัจ ำมำแลว้ทำง

บริษทัฯ ขอเก็บเฉพำะ 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกดขึ้นจริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยืน่วีซ่ำ / ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่ำตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบิน
แลว้) / ค่ำส่วนต่ำงกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน (สอบถำมเพิ่มเติมจำกทำงบริษทัฯอีกคร้ังนึง) 
- กรณีผูเ้ดินทำงท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ำมท่ีทำงสำยกำรบินให้ระบุขอ้ควำมตำม

เง่ือนไขสำยกำรบินนั้น ๆ  
เพื่อจะไดย้นืยนักบัสำยกำรบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่ำงประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของสำยกำรบินและบริษทั
ต่ำงประเทศ) ทั้งน้ีท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนไดค้ือ ค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตัว๋ หรือค่ำตัว๋เคร่ืองบิน 
(กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำและค่ำบริกำรยืน่วีซ่ำกรณีท่ีท่ำนยืน่วีซ่ำแลว้ 
หมำยเหตุ 
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อนัเกิดจำกเหตุสุดวิสัยท่ีทำง บริษทัฯ ไม่สำมำรถ
ควบคุมได ้เช่น กำรนดัหยดุงำน, จลำจล, กำรล่ำชำ้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองไม่อนุญำต
ใหเ้ดินทำงออกหรือกองตรวจคนเขำ้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตใหเ้ขำ้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่ำนจะใชห้นงัสือ
เดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ำเงิน) เดินทำงหำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 



- เม่ือท่ำนท ำกำรซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับเง่ือนไขของหมำยเหตุทุกขอ้แลว้ในกรณี
ท่ีลูกคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ….กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทำงบริษทัฯจะไม่
ขอรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทั้งส้ิน…โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั
สภำวะอำกำศ 
และเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ ท่ีไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหนำ้โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และควำมปลอดภยัของผู ้
ร่วมเดินทำงเป็นส ำคญั…. 
- หลงัจำกท่ีมีกำรจองทวัร์และไดช้ ำระค่ำมดัจ ำทวัร์หรือทั้งหมดแลว้ ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัหรือ
ช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทั ทำงบริษทัจะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงือนไขต่ำงๆของบริษทั ท่ีไดร้ะบุไว้
ทั้งหมด 
- นัง่ท่ี LONG LEG โดยปกติอยูบ่ริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีสำยกำรบินก ำหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยำ่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหำ เช่น สำมำรถเปิดประตู
ฉุกเฉินได ้(น ้ำหนกัประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหำทำงดำ้นสุขภำพและร่ำงกำยและอ ำนำจในกำรใหท่ี้นัง่ LONG 
LEG ขึ้นอยูก่บัทำงเจำ้หนำ้ท่ีเช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำท่ีเช็คอินเท่ำนั้น 
• กรณีทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกคำ้สูญหำยหรือลืมไวร้ะหวำ่งกำรเดินทำง ทำงบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
• กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เน่ืองจำกปลอมแปลงหรือกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ท่ี ไม่วำ่เหตุผลใดๆตำมทำง 
บริษทัของสงวนสิทธ์ิในกำร ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด  
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 30 ท่ำน ( 

ผูใ้หญ่ )  
และ/หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 30 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ีทำงบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนใหถ้ำ้ตอ้งกำร 
• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้  
• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
• เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำร

เขำ้ 
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
• กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลงัจำกไดว้ีซ่ำแลว้ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจง้สถำนฑูต เพื่อให้อยูใ่นดุลพินิจ

ของ 
สถำนฑูต เร่ืองวีซ่ำของท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ เม่ือท่ำนได้
ช ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของเอกสำรวีซ่ำ 
• กำรบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และ 
ถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
• หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำนทำงบริษทัฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนดัหมำย 



และโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำก
สถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
• ทำงบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ ำนวยควำมสะดวกในขั้นตอนกำรยืน่วีซ่ำ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมติัวีซ่ำ จะอยูใ่นดุลพินิจ 
ของทำงสถำนทูตฯเท่ำนั้น ซ่ึงอำจจะเกิดควำมไม่สะดวกแก่ท่ำนไดท้ำงบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมำ ณ ท่ีน้ี 
• เม่ือท่ำนท ำกำรซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับเง่ือนไขของหมำยเหตุทุกขอ้แลว้ ใน 
กรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศกรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมิฉะนั้นทำงบริษทัฯจะไม่ขอ

รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภำวะ

อำกำศ และเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ ท่ีไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหนำ้โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และ ควำมปลอดภยั

ของผูร่้วมเดินทำงเป็นส ำคญั  

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขำยทวัร์แก่ลูกคำ้ท่ีเคยเดินทำงแลว้มีควำมประพฤติไม่น่ำรักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษำเวลำเลย พูด จำหยำบคำย ด่ืมสุรำบนรถ ก่อเสียงร ำคำญรบกวนผูอ่ื้น เอำแต่ใจตนเอง หรือถือ

วำ่มำกลุ่มใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ่ื้นใหก่้อนควำมวุน่วำนในทวัร์ฯลฯ (เพื่อควำมสุขของผูเ้ดินทำงเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขำยทวัร์แก่ท่ำนท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพรำะอำจเกิดอนัตรำย / เพื่อควำมปลอดภยั / เวน้มี 
ใบรับรองแพทย)์ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรขำยหรือไม่ขำยทวัร์แก่ท่ำนท่ีมีเด็กทำรกอำยุต ่ำกวำ่กวำ่ 2 ขวบ (กรุณำแจง้บริษทัฯ ก่อน 
จองทวัร์เพื่อหำขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกรำบขออภยัท่ำนเพรำะหำกเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทำงท่ำนอ่ืน 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรขำย หรือไม่ขำยแก่ท่ำนท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณำแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อหำขอ้สรุป

ร่วมกนั) 
• ท่ำนท่ีจะออกตัว๋ภำยในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยก่อนเพื่อขอค ำยนืยนัวำ่ทวัร์นั้นๆ  
ยนืยนักำรเดินทำงหำกท่ำนออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บกำรยนืยนัจำกพนกังำนแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบ
ค่ำใชจ่้ำยนั้นได ้
• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท ำงำนและพกัผอ่นระหวำ่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงำน 08.00 น. ตอ้งจบงำนภำยใน  
20.00 น. หำกมีกำรเสียเวลำระหวำ่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอำจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่ำนจองทวัร์และช ำระมดัจ ำแลว้
หมำยถึงท่ำนยอมรับในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 
• หำกในคณะของท่ำนมีผูต้อ้งกำรดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอำย,ุ มีโรคประจ ำตวั หรือไม่
สะดวกในกำรเดินทำงท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกวำ่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่ำนและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชิก
ภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หวัหนำ้ทวัร์มีควำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 



 

ข้อควำมซ่ึงถือเป็นสำระส ำหรับท่ำนผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทำง 
ทำงบริษทัฯ เป็นตวัแทนในกำรจดัน ำสัมมนำ และกำรเดินทำงท่ีมีควำมช ำนำญ โดยจดัหำโรงแรมท่ีพกั 

อำหำร ยำนพำหนะ และสถำนท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งกำรสัมมนำ ดูงำน เพื่อควำมสะดวกสบำย และเกิดประโยชน์สูงสุดใน
กำรเดินทำง ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกโรงแรมท่ีพกั ยำนพำหนะ,  อนั
เน่ืองจำกอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชำติ, โจรกรรม, วินำศกรรม, อคัคีภยั, กำรผละงำน, กำรจลำจล สงครำมกำรเมือง, กำรผนั
ผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำระหวำ่งประเทศ, กำรนดัหยดุงำน, ควำมล่ำชำ้ของเท่ียวบิน, สำยกำรเดินเรือ, รถไฟ, 
พำหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนกำรถูกปฏิเสธออกวีซ่ำจำกกงสุล และ / หรือ ส่วนงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถำนเอกอกัครำชฑูต 
รวมถึงผูมี้อ ำนำจท ำกำรแทนประจ ำประเทศไทย (โดยไม่จ ำตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจำกเป็นสิทธิพิเศษทำงกำรทูต) ซ่ึงอยู่
เหนือกำรควบคุมของบริษทัฯ หมำยรวมถึงในระหวำ่งกำรเดินทำงท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่ำงประเทศ แต่ทำงบริษทัฯ มี
ควำมคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตำมเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทำงถูกปฎิเสธโดยเจำ้หนำ้ท่ี
ตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่ำงประเทศ มิใหเ้ดินทำงออก หรือ เขำ้ประเทศ เน่ืองมำจำกควำมประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเ้ดินทำง ไม่ปฎิบติัตำมกฎระเบียบดำ้นกำรควำมคุมโรคติดต่อเฉพำะพื้นท่ีมีกำรปลอมแปลงเอกสำรเพื่อ
กำรเดินทำง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมำย บริษทัฯ จะไม่คืนค่ำใชจ่้ำยใดๆ รำยละเอียดดำ้นกำรเดินทำง อำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้
ตำมควำมจ ำเป็น หรือเพื่อควำมเหมำะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ ทั้งน้ีกำรขอสงวนสิทธิดงักล่ำว บริษทั 
จะยดึถือและค ำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนควำมปลอดภยัของท่ำนผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทำงเป็นส ำคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนท่ีได้มอบควำมไว้วำงใจ ให้ทำงบริษัท เป็นผู้น ำพำกำรเดินทำงในคร้ังนี”้ 
 
 
 
 



 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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