
 

10 วนั กรีนแลนด์ ละติจูด 69 องศา 
(เยือนประเทศที่มี ....ผืนแผ่นดินใกล้ขั้วโลกเหนือมากท่ีสุด) 

 

 

มิถุนายน - กนัยายน 2565 
199,900 บาท  

 (รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น และรวมค่าทิปทุกอย่างแล้ว….บิน สู่กรีนแลนด์)  

โคเปนเฮเกน – แคงเกอร์ลุสเซค – รัสเซลกลาเซียร์ – อลิลูลแิซท – อคิว ิกลาเซียร์  
 ล่องเรือชมไอซ์เบิร์ก – หมู่บ้านชนพ้ืนเมือง อนินูอทิ  – โคเปนเฮเกน 

15-24 มิ.ย. 2565 / 17-26 ส.ค. 2565 / 20-29 ก.ย. 2565 



 

วันแรก กรุงเทพ – โคเปนเฮเกน 
 

22.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D ประตูทางเขา้ท่ี 3-4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก 
สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
 หมายเหตุ : ท่านต้องแสดงวัคซีนพาสปอร์ตการได้รับวัคซีน Covid 19 ขณะเช็คอนิ  
 

วันท่ีสอง โคเปนเฮเกน – มัลโม (สวีเดน) 
 

01.20 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) สู่สนามบินโคเปนเฮเกน (CPH) ประเทศเดนมาร์คโดยการบิน
ไทย เท่ียวบินท่ี TG950 สายการบินบริการอาหารค ่าและอาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.30 ชม.) 
07.40 น. เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 
น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองมลัโม (Malmo) เป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสามของสวีเดน โดยตั้งอยูบ่นชายฝ่ังตะวนัตกเฉียง
ใตข้องประเทศเเละมีช่ือเสียงอยา่งมากในเร่ืองของสวนสาธารณะจนไดฉ้ายาว่าเป็นเมืองแห่งสวนสาธารณะ น าท่านสัมผสั
ประสบการณ์ขา้มสะพานโอเรซุนด์ ซ่ึงเป็นสะพานท่ีขา้มระหว่างสวีเดนไปยงัเดนมาร์ก จากนั้นน าท่านเขา้ชมปราสาทมลั
โม (Malmo Castle) ถูกสร้างขึ้นมาโดยกษตัริยอี์ริกแห่งปอมเมอเรเนียในปี ค.ศ. 1436 ก่อนท่ีพระเจ้าคริสเตียนท่ี 3 แห่ง
เดนมาร์ก จะทรงโปรดให้มีการปรับปรุงใหม่ในช่วงปี ค.ศ.1530 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเมืองมลัโมยงัอยู่ภายใตก้ารปกครองของ
เดนมาร์ก เพื่อวตัถุประสงคท์างดา้นความปลอดภยัของเมืองทางดา้นทิศตะวนัตกเเละควบคุมการคา้ขายทางเรือในช่องเเคบ
โอเรซุนด์ นอกจากน้ีเเลว้ปราสาทเเห่งน้ียงัโด่งดงัเพราะชาวเดนมาร์กใชเ้ป็นสถานท่ีคุมขงัเจมส์ เฮปเบิร์น พระสวามีคนท่ี
สามของสมเด็จพระราชินีแมร่ีแห่งสก็อตเเลนด ์เเละในช่วงศตวรรษท่ี 19 ยงัใชล้านของปราสาทเป็นลานประหารอีกดว้ย 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 



 

บ่าย น าท่านถ่ายรูปกบัตึก Turning Torso ตึกท่ีสร้างขึ้นในแบบหมุนบิดล าตวั อาคารแห่งน้ีนบัเป็นตึกสูงท่ีมีการดีไซน์ได้
ทนัสมยัและสวยงามยิ่ง จากนั้นน าท่านเท่ียวชมตวัเมืองเก่ามลัโม (Old Town) น าท่านสู่จตัุรัส Lilla Torg จตัุรัสเล็กๆท่ีมี
ร้านคา้ ร้านกาแฟ อาคารสถาปัตยกรรมโบราณ สีสันสวยงาม น าท่านเท่ียวชม King Oscar's Park หลงัจากท่ีถูกเปิดขึ้นในปี 
1872 โดยกษตัริยส์วีเดนและไดแ้รงบนัดาลใจจากสวนสไตลอ์งักฤษ มีการจดัตกแต่งตน้ไม ้ดอกไม ้ไดอ้ย่างสวยงาม น ้ าพุ
ท่ีตั้งอยูใ่จกลางสวนสาธารณะสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 และเรียกไดว้่าเป็นงานศิลปะสาธารณะช้ินแรกของเมืองน้ี อิสระ
ใหท้่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงโคเปนเฮเกน 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Standard Clarion Hotel Copenhagen Airport **** หรือเทียบเท่า 
 
วันท่ีสาม โคเปนเฮเกน – แคงเกอร์ลุสเซค 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.30 น. น าท่านเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินแอร์ กรีนแลนด ์
11.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินโคเปนเฮเกน สู่ สนามบินแคงเกอร์ลุสเซค ประเทศกรีนแลนด ์
11.40 น. เดินทางถึงสนามบินแคงเกอร์ลุสเซค 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองแคงเกอร์ลุสเซค เมืองศูนยก์ลางการบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ โอบลอ้ม
ด้วยแผ่นน ้ าแข็งกรีนแลนด์ (Greenland Ice Sheet) ท่ียิ่งใหญ่ น าท่านขึ้นรถบัสแบบ 4WD มุ่งหน้าสู่ธารน ้ าแข็งรัสเซล 



 

(Russell Glacier) ธารน ้ าแข็งท่ีมีผาน ้ าแข็งขนาดใหญ่สูงกว่า 60 เมตรเด่นตระหง่าน เรียกได้ว่าเป็นแหล่งประติมากรรม
ธรรมชาติช้ินเอกแห่งกรีนแลนด์ เน่ืองจากลกัษณะของกอ้นน ้ าแข็ง มีรูปลกัษณ์ท่ีแตกต่างออกไปตามการกดัเซาะของลม
และฝน สามารถจินตนาการได้หลายรูปแบบ ทั้งน้ีระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมภูมิประเทศแบบ ทุ่งหญ้าทุนดร้า 
(Tundra) อนัเป็นแหล่งอาหารอนัอุดมสมบูรณ์ของเหล่าววัป่า อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของทศันียภาพทุ่ง
หญา้สลบัภูเขาและธารน ้าแขง็ นบัเป็นภูมิประเทศท่ีน่าแปลกตาอีกแห่ง 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Kangerlussuaq*** หรือเทียบเท่า  
 
วันท่ีส่ี แคงเกอร์ลุสเซค – อลิลูลแิซท (พกั 3 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินแคงเกอร์ลุสเซค เพื่อเช็คอิน 
10.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิลลูลิแซท โดยเท่ียวบิน GL502 
10.50 น. เดินทางถึงสนามบินอิลลูลิแซท 
 น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั เพื่อรับประทานอาหารกลางวนั 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัในโรงแรม 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองอิลลูลิแซท (ละติจูด 69 องศา) เพื่อเข้าถึงประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของ
กรีนแลนด์ เช่น เขตชุมชนเก่าแก่ ซ่ึงตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1741, ท่าเรือประมง, โบสถแ์ละบา้นเรือน พร้อมเก็บภาพบา้นหลาก
สีสัน และสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ และอ่ืนๆ น าท่านเดินเล่น ชมเมืองและ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกรีนแลนด์



 

ท่ีอาศยัอยู่บนเกาะใหญ่อนัดับสองของโลกแห่งน้ี น าท่านสัมผสัประสบการณ์ ล่องเรือชมธารน ้ าแข็ง (Iceberg Boat Tour) 
ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่โมง ต่ืนตากับความอลงัการของก้อนน ้ าแข็งยกัษ์ (Iceberg) ซ่ึงเรียงรายอยู่ตลอดเส้นทาง หากเป็น
วนัท่ีแสงแดดส่องประกายจะเห็นเฉดสีฟ้าน ้ าเงินของกอ้นน ้ าแข็งไล่ระดบักนัอย่างชดัเจน ถือเป็นประสบการณ์สุดพิเศษ
คร้ังหน่ึงในชีวิตท่ียากลืมเลือน นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งดูปลาวาฬหลังค่อม (Humpback whales) อีกแห่งท่ีส าคัญของ
กรีนแลนด ์
 

 
 

   ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Hvide Falk*** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 
 

วันท่ีห้า อลิลูลแิซท – ธารน ้าแข็ง อคิวิ กลาเซียร์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านสัมผสัประสบการณ์ล่องเรือสู่ธารน ้ าแข็งอิควิ กลาเซียร์ (Eqi Glacier)  สัมผสัธารน ้ าแขง็อย่างใกลชิ้ด และชมความ
ยิ่งใหญ่ของธารน ้ าแข็งอีกแห่งบนผืนแผ่นดินใกลข้ั้วโลกเหนือ ซ่ึงหากช่วงท่ีอุณหภูมิสูงขึ้นจะท าให้ธารน ้ าแข็งเกิดการ
ละลายส่งเสียงดงัเหมือนเสียงฟ้าร้อง อิสระให้ท่านไดส้ัมผสัและเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั (การเดินทางไป-
กลบั เพื่อไปยงัธารน ้าแขง็ ใชเ้วลาในการท าทวัร์ประมาณ 5-6 ชัว่โมง) 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิกนิก 



 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางกลบัพร้อมชมทศันียภาพทุ่งน ้ าแข็งแห่งกรีนแลนด์ ดินแดนท่ีไดช่ื้อว่าอยู่ใกลข้ั้วโลกเหนือมากท่ีสุด 
ทศันียภาพท่ีแตกต่างจากผืนแผน่ดินโดยทัว่ไป เรียกไดว้า่เป็นประสบการณ์ท่ีน่ามาเยอืนยิง่ 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
   

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Hotel Hvide Falk*** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 
 

วันท่ีหก อลิลูลแิซท – ไอซ์ฟยอร์ด UNESCO World Heritage - หมู่บ้านชาวอนินูอิท 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินเท่ียวชมความสวยงามของ ธารน ้ าแข็ง (Icefjord) ท่ีสวยงามอลังการจน ได้รับการขึ้ น
ทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก บริเวณน้ีคือ เซอร์เมอร์มิอุท (Sermermiut) แหล่งโบราณคดีอายุกว่า 4,000 ปี ซ่ึงนัก
โบราณคดีเช่ือว่าเป็นถ่ินฐานของมนุษยย์ุคหินท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงบนเกาะกรีนแลนด์ และการเขา้ชมความสวยงามของ
ไอซ์ ฟยอร์ดตอ้งเดินเขา้ไปบนทางไม ้ท่ีปูเป็นทางให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไปชมความสวยงามของทุ่งน ้ าแข็ง ท่านสามารถ
เดินขึ้นไปบนเชิงเขา ซ่ึงมีจุดชมวิวท่ีสวยงามมาก สามารถมองเห็นทุ่งน ้ าแข็งมรดกโลกของกรีนแลนด์ได้จากมุมสูง 
และอิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ด เป็นธารน ้ าแข็งท่ีเกิดจากการแตกตวัมาจากกลาเซียร์เซอแมค คูจอลเลค (Sermeq Kujalleq 
Glacier) โดยรูปร่างของไอซ์เบิร์ก หรือกอ้นน ้ าแข็ง แต่ละกอ้นเรียกไดว้่าเป็นประติมากรรมทางธรรมชาติท่ีรังสรรค์ขึ้น
อยา่งสวยงาม อิสระใหท้่านไดเ้ก็บรูปความสวยงามตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านกลบัโรงแรม 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านสัมผสัประสบการณ์เยอืนหมู่บา้นของชาวพื้นเมืองอินนูอิท (Init Legends)  ท่านจะไดเ้ห็นวิถีด าเนินชีวิตของ
ชาวพื้นเมืองท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี Land of Ice แห่งน้ี ตลอดจนสัมผสัถึงวฒันธรรมของชนพื้นเมือง   
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม 
 



 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Hotel Hvide Falk*** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 3) 

 
 

วันท่ีเจ็ด อลิลูลแิซท – โคเปนเฮเกน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินอิลลูลิแซท เพื่อเช็คอิน 
11.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน โดยเท่ียวบิน GL502/GL573 
10.50 น. แวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีสนามบินแคงเกอร์ลุสเซค อิสระอาหารกลางวนัในสนามบินตามอธัยาศยั 
11.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน 
20.00 น. เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Scandic Falkoner Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 
วันท่ีแปด โคเปนเฮเกน – เฮลซิงกอร์ – ปราสาทเฟรเดอริคส์บอร์ก – ปราสาทโครนบอร์ก – ช้อปป้ิงสตรอยเกต   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกอร์ (Helsingor) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ริมทะเลระหว่างช่องแคบ
ของเดนมาร์ก-สวีเดน น าท่านเขา้ชมปราสาทเฟรเดอริคส์บอร์ก (Frederiksborg Castle) ปราสาทท่ีงดงามในรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองส์ สร้างขึ้นโดย พระเจา้เฟรดเดอริกท่ี 2 นอกจากน้ียงัเป็นท่ีประทบัของกษตัริยค์ริสเตียน ใน
ราวศตวรรษท่ี 17 ในอดีตพระราชวงัแห่งน้ีใชเ้ป็นท่ีประกอบพิธีส าคญัทางศาสนาและพิธีส าคญัอ่ืนๆ ของพระมหากษตัริย์
อย่างเช่น พิธีปราบดาภิเษก และยงัเป็นสถานท่ีเก็บของสะสม ตลอดจนผลงานศิลปะของเช้ือพระวงศ ์ภายในตกแต่งดว้ย
ความวิจิตรอ่อนช้อยอร่ามตาด้วยสีทองตามแบบฉบับเรอเนซองส์ และมีห้องจดัแสดงกว่า 70 ห้องท่ีเปิดให้เขา้ชม บน



 

เพดานเกือบทั้ งพระราชวงัเป็นงานจิตรกรรมของจิตรกรท่ีมีช่ือเสียง อันแสดงถึงเร่ืองราวของพระเยซูคริสต์ บริเวณ
โดยรอบพระราชวงัมีการตกแต่งสวนอนัเขียวชอุม่ในแบบบาโรก  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมปราสาทโครนบอร์ก (Kornborg Castle)  ปราสาทแห่งน้ีสร้างมาเกือบ 500 ปี เป็นท่ีรู้จกักนัดีในหมู่
ชาวยุโรปจากบทละครแฮมเล็ต วรรณกรรมช้ินเอกของวิลเลียม เชคสเปียร์ ปราสาทโครนบอร์กเป็นผลงานช้ินส าคญัของ
ปราสาทในสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ ทางตอนเหนือของยุโรป ซ่ึงท าให้ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร
ยูเนสโกในปี ค.ศ. 2000 ไดเ้วลาน าท่านสู่ถนนสตรอยเกต (Strøget) แหล่งช้อปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดของโคเปนเฮเกนและอยู่ใจ
กลางเมือง เป็นถนนคนเดินยาวท่ีสุดในโลกท่ีมีความคบัคัง่ของร้านคา้ ตั้งแต่สินคา้ราคาถูกและสินคา้แบรนด์เนมท่ีมีราคา
แพงท่ีสุดในโลก ถนนคนเดินน้ีมีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรท่ียื่นจากศาลาว่าการเมืองไปยงัถนน Kongens Nytorv Strøget 
จึงถูกตั้ งเป็นช่ือเล่นของถนนคนเดินดังกล่าวตั้งแต่ยุคศตวรรษท่ี 18 เป็นต้นมาและครอบคลุม ถนน 4 สายด้วยกันคือ 
Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet และ Østergade อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81


 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Scandic Falkoner Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 
วันท่ีเก้า โคเปนเฮเกน – กรุงเทพมหานคร 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชมกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของเดนมาร์ก อีกเมืองสวยแห่งประเทศในกลุ่มนอร์ดิก โคเปนเฮเกนเป็นทั้ง
เมืองหลวงและเมืองชายฝ่ังทะเลท่ีตั้งอยู่ชายฝ่ังตะวนัออกของเกาะซีแลนด ์เรียกไดว้า่เป็นอีกเมืองท่ีมีความโรแมนติกและมี
กล่ินอายของเทพนิยายรักและนิทานปรัมปรามากมาย น าท่านชม เงือกน้อย หรือ ลิตเต้ิลเมอร์เมด (Little mermaid)    รูป
ป้ันทองแดงของเจา้หญิงเงือกนอ้ยบนโขดหิน ตวัละครท่ีมาจากนิทานอนัโด่งดงัของนกัประพนัธ์ชาวเดนิช ฮนัส์ คริสเตียน  
แอนเดอร์สัน รูปป้ันเงือกนอ้ยน้ีเปรียบเสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของกรุงโคเปนเฮเกน ซ่ึงเป็นผลงานของ Edv. Eiriksen สร้าง
ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถึงจินตนาการของแอนเดอร์สัน และเป็นนิทานอีกเร่ืองท่ีหลายๆท่านคงเคยไดฟั้ง แมก้ระทัง่
ดิสนียย์งัเคยน าเร่ืองน้ีมาท าเป็นภาพยนตร์การ์ตูน จากนั้นน าท่านชม น ้ าพุแห่งราชินีเกฟิออน (The Gefion Fountain) ซ่ึง
สร้างขึ้ นตั้ งแต่ปี ค.ศ.1908 ช่ือ Gefion น้ีคือช่ือของเทพเจ้าในต านานของชาวสแกนดิเนเวียน ได้เวลาน าท่านแวะชม
ภายนอก พระราชวงัอมาเรียนบอร์ก (Amalienborg) เป็นพระราชวงัท่ีพระราชินีมาร์เกรเธอท่ี 2 แห่งราชวงศ์เดนมาร์ก
ประทบัอยู่ และเป็นท่ีประทบัของราชวงศเ์ดนมาร์กมาตั้งแต่ค.ศ. 1794 เป็นสถาปัตยกรรมแบบร็อคโคโค บริเวณกลางลาน
มีพระรูปทรงม้าของพระเจ้าเฟรดเดอริกท่ี  4 นอกจากน้ีเร่ิมตั้ งแต่เวลา 11.30 น. ทหารหลวงจะเดินสวนสนามจาก
พระราชวงัโรเซนบอร์ก (Rosenborg) และเคล่ือนขบวนมาเปล่ียนเวรเฝ้ายามท่ีหนา้พระราชวงัอมาเรียนบอร์กในทุกวนั  
 

11.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเกน เพื่อเชค็อิน 
  น าท่านเช็คอินการบินไทย อิสระอาหารกลางวนัภายในสนามบินตามอธัยาศยั 
14.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินโคเปนเฮเกน สู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบิน TG951  
  (ใชเ้วลาบินประมาณ 11 ชัว่โมง) 
 

วนัท่ีสิบ  กรุงเทพมหานคร 
 

06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

ราคาทัวร์ 199,900 บาท : 15-24 มิ.ย. 65 / 17-26 ส.ค. 65 / 20-29 ก.ย. 65 
อตัราค่าบริการ  (บาท)  มิ.ย. - ก.ย. 2565 

ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 199,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 20,000 



 

เด็กอาย ุ2-11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 189,900 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 59,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ (TG) เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยืนยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

85,000 – 120,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-CPH-BKK (TG) หกัค่าใชจ่้าย (ตัว๋ผูใ้หญ่) 28,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2565) ** 

 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด
หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. (เน่ืองจากมีเท่ียวบินภายใน GL รวม 4 เท่ียวบิน) 
▪ กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 
 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
▪ 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) 
 
 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าวีซ่าเชงเกน้เดนมาร์ก/
กรีนแลนด์ 
หมายเหตุ สถานทูตเดนมาร์กจะออกวีซ่าเชงเกน้, กรีนแลนด ์หากท่านมีวีซ่าเชงเกน้แลว้ ท่านตอ้งท าวีซ่ากรีนแลนด์ จะ
ไม่ไดมี้การหกัค่าวีซ่าคืน 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ 
 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 



 

▪ ค่าเจา้หนา้ท่ียกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง เพือ่ป้องกนัการสูญหาย 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนั่งจ่าย 110,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัการจอง 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

กรณียกเลกิ  
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า
ด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season 
สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 60% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไป
ยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์
ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความ
ล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ี
ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ
บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ 
ก่อนเดินทาง 



 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  
▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ 
หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง
ช าระ ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการ
บินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 
▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอ
ค ายนืยนัวา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้
ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้
▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 
(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
  
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบ
เลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง
ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนั
ในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 



 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ือง
ได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและค่าพนกังานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิ
ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 
▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วน
ไม่เกิน 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 ่ากวา่
มาตรฐานได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
น ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 
▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะ
หากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD 
คูณด้วยน ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้ งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี
เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 
▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  
▪ กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศเดนมาร์ก 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 15-20 วนัท าการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 
เพื่อขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป 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 เพราะ
พื้นเป็นสีเทา ใชไ้ม่ได)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน..สถานทูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่า
ท่ีเคยได)้  
3. ส าเนาวคัซีนพาสปอร์ต หรือหลกัฐานแสดงการไดรั้บวคัซีนครบโดส 
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
8. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ
เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้
ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้
ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน(จดหมายรับรองการท างาน) ภาษาองักฤษ ระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN  
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ: ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบการ (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 Certificate และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
1.หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Certificate) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
 

2.ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการ
รับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 20 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่านั้น ************** 
 

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

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Certificate) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุช่ือ
ผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็น
คนในครอบครัวเดียวกนั 
 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 10.1 และ 10.2  
  

 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทกุกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 
 


