
 

 

 Around the World ใบอนญุาตเลขที่ 11/09394 

 
 

 

 

 

 

 

 

ลา่แสงเหนือ กรนีแลนด ์ 

11 วนั 8 คืน 27 มกราคม – 06 กมุภาพนัธ ์2563 

โดยสายการบินไทย 
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21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 
ช้ัน 4 ประตู 2-3 เคานเ์ตอร ์D 
โดยมีเจา้หนา้ที่บรษิัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเร่ือง
เอกสารการเดินทาง 
*** โปรดสังเกตป้าย AROUND THE WORLD***   

 

 

 
 

 
00.50 น.   เดินทางสู ่กรุงโคเปนเฮเก้น โดย สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 950 
06.35 น.  ถึงกรุงโคเปนเฮเก้น ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้  
11.00 น. เดินทางต่อไปยงัเมืองคังเกอรลุ์สซวก ด้วยสายการบิน Air Greenland 

เทีย่วบินที ่GL 781 
11.40 น. เดินทางถึง เมืองคังเกอรลุ์สซวก  

(เวลาทอ้งถิ่นของกรีนแลนดช์า้กว่าประเทศไทยถึง 10 ชั่วโมง  ) 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

หลงัจากทานอาหารกลางวนัแลว้ เที่ยวชมเมืองคังเกอรลุ์สซวก เมืองเล็กๆ
น่ารกั หลากหลายสีสันของบา้นเรือนที่ตัง้อยู่สลับกันไปกับโขดหินริมอ่าว  
พบกันทัศนียภาพที่สวยงามแปลกตาปกคลุมดว้ยแผ่นน า้แข็งกรีนแลนด์
ขนาดมหึมา มีกลาเซียรใ์หญ่อนัดบัสองของโลกปก
คลุมอยู่ และหนา้ผาน า้แข็ง ที่มีขนาดใหญ่สูงกว่า 
60 เมตร เด่นตระหง่านอยู่ตรงหนา้  

 

วนัจนัทรท่ี์ 27 มกราคม 2563   

 กรงุเทพฯ  

 

วนัองัคารท่ี 28 มกราคม 2563   

 กรงุเทพฯ – คงัเกอรล์สุซวก 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOTEL  Kangerlussuaq หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เที่ยวชมแหล่งมรดกโลก กลาเซียร์ Russells ผ่านเสน้ทางสวยงามน่าตื่น
ตาตื่ น ใ จของบร รยากาศใน เขต  Tundra ทุ่ ง หญ้าที่ อ ยู่ เ หนื อ เ ขต 
อารค์ติกเซอรเ์คิล ที่สลับกันไปกับร่องน า้ซึ่งในฤดูหนาวไดก้ลายเป็นลาน
น า้แข็งอนักวา้งใหญ่  แวะถ่ายภาพกนัอย่างจุใจตามเสน้ทาง สมัผสัก าแพง
แห่งกลาเซียรอ์นัเด่นตระหง่านที่ธรรมชาติบรรจงสรา้งไว้ เป็นที่รูจ้กัในฐานะ
แผ่นน า้แข็งกรีนแลนดค์รอบคลุมพืน้ที่ 80% ของพืน้ผิวเกาะ และมีขนาด
ใหญ่เป็นอนัดบัสอง ของโลกในทวีปแอนตารก์ติกา 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  เดินทางกลบัเขา้สูต่วัเมืองคังเกอรลุ์สซวก 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOTEL 

 Kangerlussuaq หรือเทียบเท่า 
หากทศันวิสยัดี เราจะมีโอกาสไดช้มแสงเหนือกนั 
 
 
 
 
 

 

 

วนัพธุท่ี 29 มกราคม 2563   

Russells Glaciers - ก าแพงน ้าแข็ง 

 

** หมายเหต ุ 

- ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมและตามสภาพอากาศ 

- แสงเหนือเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าจะไดเ้ห็น 
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เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ร่วมกิจกรรมน่ังเลื่อนที่ลากโดยสุนัขฮัสกี้  สนุกสนานกับการสัมผัส
ธรรมชาติฤดูหนาวในรูปแบบพิเศษโดยการนั่งเลื่อนที่มีสุนัขฮัสกี้ที่น่ารัก 
แสนรู ้และแข็งแรง น าท่านตะลุยทุ่งหิมะใหทุ้กท่านไดด้ื่มด ่ากับธรรมชาติ
อย่างจใุจ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ ์Kangerlussuaq ที่แสดงให้เห็นถึงการเข้ามาส ารวจ
ดินแดนในเมืองนีข้องอเมริกาในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่สองและช่วงหลงั
สงครามโลกดว้ย  
เมือง Kangerlussuaq ถูกสร้างขึน้มาในปี 1941 เพ่ือเป็นสนามบินของ
กองทัพอากาศอเมริกา ถึงตัวเมืองจะมีอายุไม่มาก แต่ร่องรอยการใชช้ีวิต
ของชาว Inuit ชนพื้นเมืองของกรีนแลนด์ก็ยังมีปรากฏ ให้เห็นได้ทั่ วไป  
ชมวิวฒันาการจากการเป็น summer camp และดินแดนที่ชาว Inuit ใชเ้ป็น
พื้นที่ล่าสัตว์ มาตั้งแต่เมื่อ 4000 ปีที่แล้วเป็นต้นมา จนกระทั่ งเมือง 
Kangerlussuaq ได้กลายเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการบินทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศของกรีนแลนด ์

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOTEL Kangerlussuaq หรือเทยีบเท่า 
หากทศันวิสยัดี เราจะมีโอกาสไดช้มแสงเหนือกนั 
 

 

 

วนัพฤหสัท่ี 30 มกราคม 2563   

กิจกกรรมนัง่เลื่อนสนุขัฮสักี้  - พิพิธภณัฑ ์Kangerlussuaq 

** หมายเหต ุ 

- ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมและตามสภาพอากาศ 

- แสงเหนือเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าจะไดเ้ห็น 
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เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเชา้น าท่านเดินทางสู่สนามบิน Kangerlussuaq  

11.55 น. เดินทางสู่เมืองอิลูลิสชัท (Ilulissat)ด้วยเครื่องบินภายในประเทศของ 
สายการบิน Air Greeland เท่ียวบินท่ี GL 580 

12.40 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองอิลูลิสชัท (Ilulissat) 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่ายนีเ้ราจะเดินชมเมืองอิลูลิสชัทแบบสบายๆ  ชมบรรยากาศของเมือง
ศูนยก์ลางแห่งการท่องเที่ยวของกรีนแลนด ์ ชมอาคารบา้นเรือนรูปทรงที่
เป็นเอกลกัษณ ์ของสมยัล่าอาณานิคม  เป็นความน่ารกัของเมืองเล็กๆที่มี
ประชากรเพียง 4900 คนเท่านัน้ แต่กระนัน้ก็ยงัเป็นเมืองที่มีประชากรมาก
เป็นอนัดบั 3 ของกรีนแลนด ์รองลงมาจากเมืองหลวงคือ Nuuk และ เมือง 
Sisimiut เมืองอิลลูิสชทั นีอ้ยู่สงูกว่าเขตเสน้ Arctic Circle ถึง 350 กิโลเมตร 
นบัเป็นจดุที่อยู่ใกลข้ัว้โลกเหนือมาก   

แวะชม พิพิธภัณฑท์างศิลปะ Art Museum ศนูยร์วมภาพวาดงดงามจาก
ศิลปินตั้งแต่ยุคเก่าก่อน  และ พิพิธภัณฑ์ Town Museum ที่ถ่ายทอด 
วิถีชีวิตของ ชนพืน้เมือง Inuit และวิวฒันาการของชุมชนเมือง  อีกทัง้ยงัเป็น
แหล่งแสดงประวตัิชีวิตของ Knud Rasmussen นักผจญภัยชาวเดนมารค์-
กรีนแลนด์ผู้พิชิตดินแดนทางตอนเหนือของกรีนแลนด์และแคนาดา   
ซึ่งสถานที่ตัง้ของพิพิธภณัฑน์ีเ้คยเป็นบา้นที่นกัผจญภัยท่านนีเ้คยไดอ้าศยั
อยู่มาก่อน 

 

 

วนัศกุรท่ี์ 31 มกราคม 2563   

บินส ูเ่มืองอิลลูิสชทั – Town Museum 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ัก 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Arctic Hotel หรือเทยีบเท่า 
หากทศันวิสยัดี เราจะมีโอกาสไดช้มแสงเหนือกนั 
 
 
 
 

 

 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ชม Sermermiut ซึ่งอยู่ลงไปทางดา้นใตข้องตวัเมือง ตื่นตากบัความอลงัการ
ของภเูขาน า้แข็งหลากหลายขนาดและรูปทรง ที่ธรรมชาติบรรจงสรรสรา้งให้
แต่ละ ชิน้มีความงดงามที่ไม่ซ  า้แบบกัน  ลอยตัวกันอยู่บนผิวน า้  เดินชม
ความงามของธรรมชาติอันน่าพิศวง ตามแนวสะพาน ไม ้ที่ทอดยาวเลาะ
เลียบชายหาด  ที่ Sermermiut บริเวณนี ้ในอดีตเคยเป็นที่อยู่อาศยัของชาว 
Inuit ชนพืน้เมืองของกรีนแลนด ์ ก่อนที่จะเขา้ไปอยู่ที่ เมืองอิลลูิสชทั ในยคุที่
เริ่มมีการล่าอาณานิคม และมีการเดินเรือติดต่อกับดินแดนอื่นๆที่ห่างไกล
เพ่ือค้าขาย หรือรับการมาเผยแพร่ของศาสนาคริสต์ มีร่องรอยที่นัก
โบราณคดีไดค้น้พบที่บ่งบอกถึงอารยธรรมดัง้เดิมของชนพืน้เมือง   

แวะชมหน้าผาและโขดหิน Kaellinge Klöften ที่มีต  านานเรื่องเล่าขานสืบ
ต่อกันมา   ที่ Sermermiut นีเ้ป็น Icefjord หรือร่องน า้ที่มีกอ้นน า้แข็งขนาด
ใหญ่นอ้ย ลอยตวักันอยู่อย่างสวยงามอลงัการ องคก์ารยูเนสโก ้จัดใหเ้ป็น
มรดกโลก   

 

วนัเสารท่ี์ 01 กมุภาพนัธ ์2563   

Sermermiut - Kaellinge Klöften - Icefjord -   

บา้นชาว Inuit - Monster Snowmobil - Kaffemik  

** หมายเหต ุ 

- ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมและตามสภาพอากาศ 

- แสงเหนือเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าจะไดเ้ห็น 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ในช่วงบ่าย  สนกุสนานกบัการนั่ง Monster Snowmobil ที่จะพาเราตะลุย
ไปบนทุ่งหิมะ  และทิวทศันท์ี่สวยงามเกินบรรยายของฤดูหนาว  Monster 
Snowmobil  นี ้จะสามารถพาเราไปชมจุดชมวิวที่อาจเดินเทา้เขา้ไปไม่ถึง
ได ้ เป็นการเขา้ถึงกรีนแลนดโ์ดยแท ้หลงัจากเก็บภาพงดงามของธรรมชาติ
และทิวทัศน์อันอลังการแล้ว  เราจะไปเยี่ยมชม
บ้านของชาว Inuit ชนพื้นเมืองของกรีนแลนด์  
รว่มสมัผสับรรยากาศของ “Kaffemik” คือการเลีย้ง
ฉลองในโอกาสต่างๆ ที่จะมีการดื่มชา กาแฟ และ
ขนมนานาชนิด  เป็นวัฒนธรรมแบบกรีนแลนด์ 
ที่อบอุ่น 

ค ่า   น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Arctic Hotel หรือเทยีบเท่า 
  รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

หลงัอาหารค ่ารถจะน าเราไปสู่จุดที่มืด ปราศจากแสงรบกวน เพ่ือจะไดช้ม
แสงเหนือ Aurora Borealis อนัเป็นปรากฎการณธ์รรมชาติที่ตระการตา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** หมายเหต ุ 

- ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมและตามสภาพอากาศ 

- แสงเหนือเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าจะไดเ้ห็น 
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เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านล่องเรือชมตอนปลายของ Kangia Icef jord   ที่ เชื่อมต่อกับ  

Disko Bay อ่าวใหญ่หนา้เมือง Ilulissat ซึ่งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่ไม่

มีที่ใดเหมือนในโลกนี ้  ในร่องน า้ของ Fjord นี ้จะเต็มไปดว้ยก้อนน า้แข็ง 

Iceberg ขนาดต่างๆกนั ที่แตกตวัออกมาจาก Sermeq Kujalleq กลาเซียร์

ใหญ่ที่ปกคลุมพื้นที่ของกรีนแลนด์ นับเป็นกลาเซียร์ที่ยังมีการเคลื่อน

ตัวอย่าง act ive ที่สุดในบรรดากลาเซียร์ทั้งหมดที่มีอยู่บนผิวโลก   

ก้อนน า้แข็งรูปทรงแปลกตาเป็นประติมากรรมธรรมชาติ  ที่ลอยตัวอยู่ใน 

Kangia Icefjord  เราจะล่องเรือชมทัศนียภาพแสนสวยนีก้ันประมาณ  

3 ชั่วโมง นอกเหนือการไดช้ม Icefjord แลว้ หากโชคดี อาจมีโอกาสไดช้ม

ปลาวาฬที่อาศยัในรอ่งน า้เย็นเฉียบละแวกนีอ้ีกดว้ย  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
อิสระให้ท่านได้ใช้เวลาเก็บความทรงจ าอันงดงามในมุมที่ท่านชื่นชอบ  

จะเป็นการเดินชมเมือง  จิบกาแฟหอมกรุ่นจากรา้นกาแฟ ในตวัเมือง หรือ

บันทึกภาพของธรรมชาติที่ เ ป็นรูปแบบเฉพาะของกรีนแลนด์กันใน

บรรยากาศสบายๆ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ัก 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Arctic Hotel หรือเทยีบเท่า 
หากทศันวิสยัดี เราจะมีโอกาสไดช้มแสงเหนือกนั 
 
 

 

วนัอาทิตยท่ี์ 02 กมุภาพนัธ ์2563   

ลอ่งเรือชม Iceberg 

** หมายเหต ุ 

- ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมและตามสภาพอากาศ 

- แสงเหนือเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าจะไดเ้ห็น 
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เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารเชา้น าท่านเดินทางสู่สนามบินลิสชัท 

07.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินKangerlussuaq ดว้ยเครื่องบินของสายการบิน
แอร ์กรีนแลนด ์เท่ียวบินท่ี GL501 

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินKangerlussuaq เพ่ือ เปลี่ยนเคร่ืองบิน ต่อไปยัง
สนามบินโคเปนเฮเก้น 

11.40 น.  เดินทางต่อไปยัง สนามบินโคเปนเฮเก้น ดว้ยเครื่องบินของสายการบิน
แอรก์รีนแลนด ์เท่ียวบินท่ี GL 780 

20.00 น. ถึงสนามบินโคเปนเฮเก้น รถโคชน าท่านเขา้สูต่วัเมือง 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Skt. Petri hotel หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ชมย่านบ้านกะลาสีเรือเก่า ที่มีอาคารสีสนัสดใส ตัง้อยู่ริม
คลอง มีเรือจอดทอดสมออยู่เลียบริมคลองใหไ้ดบ้รรยากาศ
ของการเป็นเมืองท่า  นับเป็นจุดที่ ห้ามพลาดส าหรับ
นกัท่องเท่ียวและผูท้ี่รกัการถ่ายภาพ  จากนัน้ 

 

วนัจนัทรท่ี์ 03 กมุภาพนัธ ์2563   

โคเปนเฮเกน้ 

 

วนัองัคารท่ี 04 กมุภาพนัธ ์2563   

ชมยา่นบา้นกะลาสีเรือ - เยือนพระราชวงั Frederiksborg - 

ชมโรงเบียรค์ารล์สเบอรก์ 
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จากนัน้ ออกเดินทางสู่ทางเหนือของเมืองโคเปนเฮเกน้ เพ่ือ
ไปเยี่ยมชมพระราชวัง Frederiksborg ที่งดงามราวปราสาทในเทพนิยาย  
พระเจา้คริสเตียนที่ 4 กษัตริยผ์ูย้ิ่งใหญ่ของเดนมารค์ไดท้รงสรา้งไวเ้มื่อต้น
ศตวรรษที่ 17 เป็นปราสาทไสตล ์Dutch Renaissance  ที่ไดร้บัการอนรุกัษ์
ไวอ้ย่างสมบูรณท์ี่สุด เป็นที่ตัง้ของพิพิธภัณฑท์างศิลปะแห่งชาติ ศูนยร์วม
ภาพเขียน, พรม, เครื่องกระเบือ้ง งานศิลปหัตถกรรมอันล า้ค่า  ภายใน
ปราสาทที่โบสถท์ี่งดงามที่สดุ แห่งหนึ่งของยโุรป มีตราพระราชลญัจกรของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้ อยู่หวั รชักาลที่ ๙ และของบุคคลส าคญัของไทยที่
เคยเสด็จเยือนเดนมารค์ ที่เป็นเครื่องหมายแสดงความสมัพนัธ ์อนังดงาม
ระหว่างไทยกบัเดนมารค์   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เยี่ยมชมโรงเบียรค์ารล์สเบอรก์ (Carlsberg) เป็นหนึ่งในโรงงานผลิตเบียร์
ที่ใหญ่และไดร้บัความนิยมมากที่สดุในโลกและ
ก่อตั้งขึน้ในเดนมาร์กเมื่อสามร้อยปีก่อน ชม
กระบวนการผลิตเบียรท์ี่โด่งดงัไปทั่วโลก พรอ้ม
ชิมเบียรห์ลากรส 
 

อิสระใหท้่านไดช้อ้ปปิ้งตามอัธยาศยัที่ถนนช้อปป้ิง Ströget ถนนชอ้ปปิ้ง
สายส าคัญของเมือง และถือเป็นถนนชอ้ปปิ้งสายที่ยาวที่สุดในเดนมารค์
เพลิดเพลินกับการเลือกซือ้ของที่ระลึก สินค้าแฟชั่น สินค้าแบรนด์เนม
หลากหลาย หรือจะแวะจิบกาแฟ ดื่มช็อกโกแลตร้อนขึน้ชื่อของเมือง  
ชมบรรยากาศความคึกคักของความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ และ
ถ่ายภาพบรรยากาศของเมืองตามอธัยาศยั  
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ัก 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Skt. Petri hotel หรือเทยีบเท่า 
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เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่ านชม เ งื อก น้อย  สัญญลักษณ์ของโคเปนเฮเก้น  
ที่สรา้งขึน้มาตามบทประพนัธข์องจินตกวีเอกของเดนมารค์ คือ 
Hans Christian Andersen  แล้วไปเยี่ยมชมรูปป้ันน ้าพุของ
เทพี Gefion เจ้าของต านานการสร้างแผ่นดินโคเปนเฮเก้น 
จากนัน้ เขา้ชมพระราชวัง Rosenborg  เป็นพระราชวงัที่ตกแต่ง
ดว้ยศิลปะแบบดตัชเ์รอเนสซองส ์สรา้งในสมยัพระเจา้ครสิเตียน
ที่ 4 

10.30 น.  ถึงเวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสูส่นามบินคาสตรุป 

 เดินทางถึงสนามบิน ท าเร่ืองขอคืนภาษี ก่อนเช็คอิน 

11.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย
เท่ียวบินท่ี TG 951 

 
 

 

 

06.20 น.  เดินถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ 

 

 

___________________________________________________ 

 

วนัพธุท่ี 05 กมุภาพนัธ ์2563   

ชมรปูป้ัน เงือกนอ้ย- น ้าพเุกฟิออน –  

พระราชวงัอมาเลียนบอรก์    

 

วนัพฤหสัท่ี 06 กมุภาพนัธ ์2563   

กรงุเทพฯ    
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ก าหนดการเดินทางวันที ่27 มกราคม – 06 กุมภาพันธ ์2563 
       **อัตราน่ีไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%** 

อัตราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 227,000 บาท 

พักห้องเดี่ยว เพ่ิมท่านละ 27,000  บาท 
ชั้นธุรกิจ  เพ่ิมท่านละ 
**ชั้นธุรกิจเฉพาะเส้นทางดังนี*้* 
TG 950 BKK-CPH 
TG 951 CPH-BKK 

ตรวจสอบราคา ณ วันจอง 

กรณีไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบินกรุ๊ป ส่วนลด ลด 30,000 บาท 
***กิจกรรมและสถานทีท่่องเทีย่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*** 

อัตราค่าบริการรวม 
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชัน้ประหยดัทัง้หมดที่ก าหนดในก าหนดการขา้งตน้  
2. ค่าด าเนินการท าวีซ่า  
3. ค่าน า้หนกักระเป๋าตามสายการบินก าหนด 
4. ค่าบริการน าเที่ยว และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  
5. ค่าอาหารและเครื่องด่ืมทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ  
6. ประกนัอบุติัเหต ุวงเงิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท) **ตามเงื่อนไขกรมธรรม*์* 
7. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
อัตรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
2. ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด  
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง  
4. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
5. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และ เจา้หนา้ที่ขบัรถ  

การช าระเงนิ 
• มดัจ า 40,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงที่ท าการจอง 

• ช าระเต็ม ภายใน 45 วนั ก่อนการเดินทาง  
หมายเหตุ : ** ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้**  
กรณีสายการบิน มีการปรบัขึน้อตัราคา่ภาษีน า้มนัตามภาวะน า้มนัโลก บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามจรงิ** 
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กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิกลว่งหนา้ก่อน 45 วนัก่อนวนัเดินทางเก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
2. แจง้ยกเลิกระหว่าง 15-45 วนัก่อนก่อนวนัเดินทางเก็บค่าใชจ้่ายครึง่หนึ่งของค่าทวัร ์
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัเดินทางขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการเดินทาง 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะ

หกัเฉพาะค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว ค่าปรบัการยกเลิกที่พกั
และบรกิารอ่ืนๆ 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว 

1. ผูโ้ดยสารที่เดินทางลา่ชา้ไม่อาจเรียกรอ้งสิทธิใดๆได ้
2. ถกูปฏิเสธมิใหท้่านออกนอกประเทศและเขา้ประเทศปลายทาง จากกองตรวจคนเขา้เมือง ไม่อาจเรียกรอ้ง

สิทธิใดๆ  
3. หากท่านไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยสาเหตใุดก็ตามไม่อาจเรียกรอ้งสิทธิใดๆได ้
4. บรษิัทในฐานะตวัแทนสายการบิน ยานพาหนะอ่ืนๆ ไม่สามารถรบัผิดชอบใดๆต่อการบาดเจ็บ และสญูหาย

ของทรพัยส์ิน หรือค่าใชจ้่ายต่างๆ อนัเกิดจากความลา่ชา้ของท่าน 
5. การยกเลิกเที่ยวบิน อบุติัเหต ุภยัธรรมชาติ การนดัหยุดงาน และ ปัญหาทางการเมือง 
6. กรณีที่ลกูคา้ลืมของหรือท าของหลน่หายในระหว่างการเดินทาง ไม่ถือเป็นความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์

หรือของ บริษัท  ฯ หากแต่จะช่วยด าเนินการประสานงานใหอ้ย่างสดุความสามารถ  
7. ส าหรบัผูม้ีครรภ ์ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ พรอ้มใบรบัรองจากแพทย ์(ภาษาองักฤษ) 
8. บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะสบัเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงรายการทวัร ์โรงแรม และตารางการบินไดต้ามความ

เหมาะสมเมื่อเกิดเหตสุดุวิสยั ทัง้นีถื้อเป็นเอกสิทธิ์ของบริษัทฯโดยยืดถือตามสภาพการณ ์แต่ยงัคงรกัษา
มาตรฐานการบรกิารและประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั 

9. บรษิัทฯเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตวัแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจ
รบัผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคมุของเจา้หนา้ที่บรษิัทฯ อาทิ การจราจร การนดัหยุด
งาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ และการหา้มออกนอกประเทศ หรือ
หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องจากสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ 
 

 
 

**ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 
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กรุณาโอนเงนิมาที ่บัญชี ช่ือ “บริษัท อะราวดเ์ดอะเวิลด ์จ ากัด” 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนวิภาวดีรงัสิต 196 – 0 – 8810 – 66 

ธนาคารกสิกรไทย สาขาการบินไทย 046 – 8 – 4548 – 82 
สอบถาม ส ารองทีน่ั่ง ยืนยันการโอนเงนิ ได้ที ่061-421-0110 และ 061-421-2680 

ด าเนินการโดย  บริษัท อะราวดเ์ดอะเวิลด ์จ ากดั 

ใบอนญุาตประกอบธุรกิจท่องเท่ียวเลขท่ี 11/09394 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 
 กรณีที่ท่านไดร้บัวีซ่าล่าชา้ไม่เป็นเหตใุหท้่านช าระเงินล่าชา้ตามที่ก าหนดในเงื่อนไขการ
ช าระเงินขา้งตน้ 
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 กรณีสายการบิน มีการปรบัขึน้อตัราค่าภาษีน า้มนัตามภาวะน า้มนัโลก บริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บตามจรงิ** 

Line@ : Aroundtheworldtour 

Facebook : Around The World Thailand 

www.nationaroundtheworld.com 

สามารถติดตามขอ้มลูข่าวสารและ

พดูคยุกบัเราไดท่ี้ Line@ ง่าย ๆ 

เพียง Scan QR Code 
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แบบฟอรม์การส ารองทีน่ั่ง TRIP GREENLAND 27JAN - 06 FEB 2020 

  ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ      227,000      บาท 
 กรณีไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบินกรุ๊ป ส่วนลด ท่านละ  -30,000     บาท 
 เดินทางด้วยทีน่ั่งชั้น ธุรกิจ (จ านวนจ ากัด) เพ่ิมท่านละ  ตรวจสอบราคา ณ วันจอง 
 พักห้องเดี่ยว เพ่ิมท่านละ     27,000     บาท 
1. NAME (MR./MRS./MISS) _________________________ SURNAME___________________________ 

ชื่อ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว) _______________________________________________________  
 ทานเนือ้ววั    ไม่ทานเนือ้ววั  แพอ้าหาร: โปรดระบ_ุ______________________ 

2. NAME (MR./MRS./MISS) _________________________ SURNAME___________________________ 

ชื่อ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว) _______________________________________________________ 
 ทานเนือ้ววั    ไม่ทานเนือ้ววั  แพอ้าหาร: โปรดระบ_ุ______________________ 

3. NAME (MR./MRS./MISS) _________________________ SURNAME___________________________ 

ชื่อ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว) _______________________________________________________ 
 ทานเนือ้ววั    ไม่ทานเนือ้ววั  แพอ้าหาร: โปรดระบ_ุ______________________ 

4. NAME (MR./MRS./MISS) _________________________ SURNAME___________________________ 

ชื่อ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว) _______________________________________________________ 
 ทานเนือ้ววั    ไม่ทานเนือ้ววั  แพอ้าหาร: โปรดระบ_ุ______________________ 

ท่านต้องการจ านวนห้องพักแบบใด กรุณาระบุ :  
  TWN / พกัคู่สองเตียง        DBL / พกัคู่เตียงเดียว   SINGLE /พกัเด่ียว   
 CWB/เตียงเสรมิเด็ก        CNB/เด็กไม่รบัเตียงเสรมิ 

ชื่อผู้จอง **โปรดระบุทุกข้อ** :  คณุ__________________________________TEL.___________________  
ที่อยู่ : _________________________________________________________________________ 

MOBILE _____________________________EMAIL ADDRESS: ________________________________ 
 

   

กรุณาส่งแฟกซ ์ใบจอง, ใบโอนเงิน, ส าเนา Passport มาที ่Fax: 02-019-8039 Email: aroundtheworld01234@gmail.com 

** หมายเหตุ กรุณาช าระเงนิค่ามัดจ าท่านละ 40,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงที่ท าการจองมิฉะนัน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ 

 ที่อาจจะปลอ่ยที่นั่งว่างใหก้บัท่านที่พรอ้มช าระค่ามดัจ าก่อน และใหท้่านที่ไม่พรอ้มวางมดัจ าเป็น Waiting list แทน ** 
 

mailto:aroundtheworld01234@gmail.com

