10 วัน กรีนแลนด์ ละติจูด 69 องศา
(เยือนประเทศที่มี ....ผืนแผ่นดินใกล้ข้ัวโลกเหนือมากที่สุด)

มิถุนายน - กันยายน 2565
199,900 บาท
(รวมค่าวีซ่าเชงเก้น และรวมค่าทิปทุกอย่างแล้ว….บิน สู่ กรีนแลนด์ )
โคเปนเฮเกน – แคงเกอร์ ลุสเซค – รัสเซลกลาเซียร์ – อิลลูลแิ ซท – อิควิ กลาเซียร์
ล่องเรื อชมไอซ์ เบิร์ก – หมู่บ้านชนพื้นเมือง อินนูอทิ – โคเปนเฮเกน

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

วันแรก

กรุงเทพ – โคเปนเฮเกน

22.00 น.
คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D ประตูทางเข้าที่ 3-4 อาคารผูโ้ ดยสารขาออก
สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
หมายเหตุ : ท่านต้องแสดงวัคซีนพาสปอร์ ตการได้รับวัคซีน Covid 19 ขณะเช็คอิน
วันที่สอง

โคเปนเฮเกน – มัลโม (สวีเดน)

01.20 น.
ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) สู่ สนามบินโคเปนเฮเกน (CPH) ประเทศเดนมาร์คโดยการบิน
ไทย เที่ยวบินที่ TG950 สายการบินบริ การอาหารค่าและอาหารเช้า บนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 11.30 ชม.)
07.40 น.
เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมัลโม (Malmo) เป็ นเมืองใหญ่เป็ นอันดับที่สามของสวีเดน โดยตั้งอยูบ่ นชายฝั่งตะวันตกเฉียง
ใต้ของประเทศเเละมีชื่อเสี ยงอย่างมากในเรื่ องของสวนสาธารณะจนได้ฉายาว่าเป็ นเมืองแห่งสวนสาธารณะ นาท่านสัมผัส
ประสบการณ์ขา้ มสะพานโอเรซุนด์ ซึ่งเป็ นสะพานที่ขา้ มระหว่างสวีเดนไปยังเดนมาร์ ก จากนั้นนาท่านเข้าชมปราสาทมัล
โม (Malmo Castle) ถูกสร้ างขึ้นมาโดยกษัตริ ยอ์ ีริก แห่ งปอมเมอเรเนี ยในปี ค.ศ. 1436 ก่ อนที่ พ ระเจ้าคริ สเตี ยนที่ 3 แห่ ง
เดนมาร์ ก จะทรงโปรดให้มีการปรับปรุ งใหม่ในช่วงปี ค.ศ.1530 ซึ่ งเป็ นช่วงที่เมืองมัลโมยังอยู่ภายใต้การปกครองของ
เดนมาร์ก เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านความปลอดภัยของเมืองทางด้านทิศตะวันตกเเละควบคุมการค้าขายทางเรื อในช่องเเคบ
โอเรซุนด์ นอกจากนี้ เเล้วปราสาทเเห่ งนี้ ยงั โด่งดังเพราะชาวเดนมาร์กใช้เป็ นสถานที่คุมขังเจมส์ เฮปเบิร์น พระสวามีคนที่
สามของสมเด็จพระราชินีแมรี่ แห่งสก็อตเเลนด์ เเละในช่วงศตวรรษที่ 19 ยังใช้ลานของปราสาทเป็ นลานประหารอีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นาท่านถ่ายรู ปกับตึก Turning Torso ตึกที่สร้างขึ้นในแบบหมุนบิดลาตัว อาคารแห่งนี้ นบั เป็ นตึกสูงที่มีการดีไซน์ได้
ทันสมัยและสวยงามยิ่ง จากนั้นนาท่านเที่ยวชมตัวเมืองเก่ามัลโม (Old Town) นาท่านสู่ จตั ุรัส Lilla Torg จัตุรัสเล็กๆที่มี
ร้านค้า ร้านกาแฟ อาคารสถาปัตยกรรมโบราณ สี สันสวยงาม นาท่านเที่ยวชม King Oscar's Park หลังจากที่ถูกเปิ ดขึ้นในปี
1872 โดยกษัตริ ยส์ วีเดนและได้แรงบันดาลใจจากสวนสไตล์องั กฤษ มีการจัดตกแต่งต้นไม้ ดอกไม้ ได้อย่างสวยงาม น้ าพุ
ที่ต้ งั อยูใ่ จกลางสวนสาธารณะสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 และเรี ยกได้ว่าเป็ นงานศิลปะสาธารณะชิ้นแรกของเมืองนี้ อิสระ
ให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งโคเปนเฮเกน

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Standard Clarion Hotel Copenhagen Airport **** หรื อเทียบเท่า

วันที่สาม

โคเปนเฮเกน – แคงเกอร์ ลุสเซค

เช้า
08.30 น.
11.00 น.
11.40 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินแอร์ กรี นแลนด์
ออกเดินทางจากสนามบินโคเปนเฮเกน สู่ สนามบินแคงเกอร์ลุสเซค ประเทศกรี นแลนด์
เดินทางถึงสนามบินแคงเกอร์ลุสเซค

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในโรงแรม

บ่าย
นาท่านเที่ยวชมเมืองแคงเกอร์ลุสเซค เมืองศูนย์กลางการบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ โอบล้อม
ด้วยแผ่น น้ าแข็ งกรี นแลนด์ (Greenland Ice Sheet) ที่ ยิ่งใหญ่ น าท่ านขึ้ น รถบัส แบบ 4WD มุ่ งหน้าสู่ ธ ารน้ าแข็งรั ส เซล

(Russell Glacier) ธารน้ าแข็งที่ มีผาน้ าแข็งขนาดใหญ่สูงกว่า 60 เมตรเด่นตระหง่าน เรี ยกได้ว่าเป็ นแหล่งประติมากรรม
ธรรมชาติชิ้นเอกแห่ งกรี นแลนด์ เนื่ องจากลักษณะของก้อนน้ าแข็ง มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างออกไปตามการกัดเซาะของลม
และฝน สามารถจินตนาการได้หลายรู ปแบบ ทั้งนี้ ระหว่างการเดิ นทางท่ านจะได้ชมภูมิ ป ระเทศแบบ ทุ่งหญ้าทุนดร้า
(Tundra) อันเป็ นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของเหล่าวัวป่ า อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของทัศนี ยภาพทุ่ง
หญ้าสลับภูเขาและธารน้ าแข็ง นับเป็ นภูมิประเทศที่น่าแปลกตาอีกแห่ง

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Hotel Kangerlussuaq*** หรื อเทียบเท่า

วันที่สี่ แคงเกอร์ ลุสเซค – อิลลูลแิ ซท (พัก 3 คืน)
เช้า
08.30 น.
10.00 น.
10.50 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินแคงเกอร์ลุสเซค เพื่อเช็คอิน
ออกเดินทางสู่สนามบินอิลลูลิแซท โดยเที่ยวบิน GL502
เดินทางถึงสนามบินอิลลูลิแซท
นาท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม

บ่าย
น าท่ านเที่ ย วชมเมื อ งอิ ล ลู ลิ แซท (ละติ จูด 69 องศา) เพื่ อเข้าถึ งประวัติ ศาสตร์ และวัฒ นธรรมของ
กรี นแลนด์ เช่น เขตชุมชนเก่าแก่ ซึ่ งตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1741, ท่าเรื อประมง, โบสถ์และบ้านเรื อน พร้อมเก็บภาพบ้านหลาก
สี สัน และสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ และอื่นๆ นาท่านเดินเล่น ชมเมืองและ วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวกรี นแลนด์

ที่อาศัยอยู่บนเกาะใหญ่อนั ดับสองของโลกแห่งนี้ นาท่านสัมผัสประสบการณ์ ล่องเรื อชมธารน้ าแข็ง (Iceberg Boat Tour)
ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง ตื่นตากับความอลังการของก้อนน้ าแข็งยักษ์ (Iceberg) ซึ่ งเรี ยงรายอยู่ตลอดเส้นทาง หากเป็ น
วันที่แสงแดดส่ องประกายจะเห็นเฉดสี ฟ้าน้ าเงินของก้อนน้ าแข็งไล่ระดับกันอย่างชัดเจน ถือเป็ นประสบการณ์สุดพิเศษ
ครั้ งหนึ่ ง ในชี วิตที่ ย ากลื ม เลื อน นอกจากนี้ ยัง เป็ นแหล่ ง ดู ป ลาวาฬหลังค่ อม (Humpback whales) อี ก แห่ งที่ ส าคัญ ของ
กรี นแลนด์

ค่า รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Hotel Hvide Falk*** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 1)
วันที่ห้า

อิลลูลแิ ซท – ธารน้าแข็ง อิควิ กลาเซียร์

เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านสัมผัสประสบการณ์ ล่องเรื อสู่ ธารน้ าแข็งอิควิ กลาเซียร์ (Eqi Glacier) สัมผัสธารน้ าแข็งอย่างใกล้ชิด และชมความ
ยิ่งใหญ่ของธารน้ าแข็งอีกแห่ งบนผืนแผ่นดินใกล้ข้ วั โลกเหนื อ ซึ่ งหากช่วงที่อุณหภูมิสูงขึ้นจะทาให้ธารน้ าแข็งเกิดการ
ละลายส่ งเสี ยงดังเหมือนเสี ยงฟ้าร้ อง อิสระให้ท่านได้สัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธ ยาศัย (การเดินทางไปกลับ เพื่อไปยังธารน้ าแข็ง ใช้เวลาในการทาทัวร์ประมาณ 5-6 ชัว่ โมง)
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันแบบปิ กนิก

บ่าย นาท่านเดินทางกลับพร้อมชมทัศนียภาพทุ่งน้ าแข็งแห่ งกรี นแลนด์ ดินแดนที่ได้ชื่อว่าอยู่ใกล้ข้ วั โลกเหนือมากที่สุด
ทัศนียภาพที่แตกต่างจากผืนแผ่นดินโดยทัว่ ไป เรี ยกได้วา่ เป็ นประสบการณ์ที่น่ามาเยือนยิง่
ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Hotel Hvide Falk*** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 2)

วันที่หก

อิลลูลแิ ซท – ไอซ์ ฟยอร์ ด UNESCO World Heritage - หมู่บ้านชาวอินนูอิท

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น าท่ านเดิ น เที่ ย วชมความสวยงามของ ธารน้ าแข็ง (Icefjord) ที่ ส วยงามอลังการจน ได้รับ การขึ้ น
ทะเบี ย นเป็ นแหล่ ง มรดกโลก บริ เวณนี้ คื อ เซอร์ เมอร์ มิ อุ ท (Sermermiut) แหล่ ง โบราณคดี อ ายุก ว่ า 4,000 ปี ซึ่ งนั ก
โบราณคดีเชื่อว่าเป็ นถิ่นฐานของมนุ ษย์ยุคหิ นที่ใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่ งบนเกาะกรี นแลนด์ และการเข้าชมความสวยงามของ
ไอซ์ ฟยอร์ดต้องเดินเข้าไปบนทางไม้ ที่ปูเป็ นทางให้นกั ท่องเที่ยวได้เข้าไปชมความสวยงามของทุ่งน้ าแข็ง ท่านสามารถ
เดิ นขึ้ น ไปบนเชิ งเขา ซึ่ งมี จุดชมวิวที่ ส วยงามมาก สามารถมองเห็ น ทุ่ งน้ าแข็งมรดกโลกของกรี นแลนด์ได้จากมุมสู ง
และอิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ ด เป็ นธารน้ าแข็งที่ เกิ ดจากการแตกตัวมาจากกลาเซี ยร์ เซอแมค คูจอลเลค (Sermeq Kujalleq
Glacier) โดยรู ปร่ างของไอซ์เบิร์ก หรื อก้อนน้ าแข็ง แต่ละก้อนเรี ยกได้ว่าเป็ นประติมากรรมทางธรรมชาติ ที่รังสรรค์ข้ ึน
อย่างสวยงาม อิสระให้ท่านได้เก็บรู ปความสวยงามตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านกลับโรงแรม
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นาท่านสัมผัสประสบการณ์เยือนหมู่บา้ นของชาวพื้นเมืองอินนูอิท (Init Legends) ท่านจะได้เห็นวิถีดาเนินชีวิตของ
ชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ Land of Ice แห่งนี้ ตลอดจนสัมผัสถึงวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง
ค่า

รับประทานอาหารค่า ในโรงแรม

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Hotel Hvide Falk*** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 3)

วันที่เจ็ด

อิลลูลแิ ซท – โคเปนเฮเกน

เช้า
08.00 น.
11.00 น.
10.50 น.
11.40 น.
20.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินอิลลูลิแซท เพื่อเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งโคเปนเฮเกน โดยเที่ยวบิน GL502/GL573
แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินแคงเกอร์ลุสเซค อิสระอาหารกลางวันในสนามบินตามอัธยาศัย
ออกเดินทางสู่กรุ งโคเปนเฮเกน
เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Scandic Falkoner Hotel**** หรื อเทียบเท่า

วันที่แปด

โคเปนเฮเกน – เฮลซิงกอร์ – ปราสาทเฟรเดอริคส์ บอร์ ก – ปราสาทโครนบอร์ ก – ช้ อปปิ้ งสตรอยเกต

เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกอร์ (Helsingor) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็ นเมืองที่ต้ งั อยู่ริมทะเลระหว่างช่องแคบ
ของเดนมาร์ก-สวีเดน นาท่านเข้าชมปราสาทเฟรเดอริ คส์ บอร์ ก (Frederiksborg Castle) ปราสาทที่งดงามในรู ปแบบของ
สถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองส์ สร้างขึ้นโดย พระเจ้าเฟรดเดอริ กที่ 2 นอกจากนี้ ยงั เป็ นที่ประทับของกษัตริ ยค์ ริ สเตียน ใน
ราวศตวรรษที่ 17 ในอดีตพระราชวังแห่ งนี้ ใช้เป็ นที่ประกอบพิธีสาคัญทางศาสนาและพิธีสาคัญอื่นๆ ของพระมหากษัตริ ย ์
อย่างเช่น พิธีปราบดาภิเษก และยังเป็ นสถานที่เก็บของสะสม ตลอดจนผลงานศิลปะของเชื้ อพระวงศ์ ภายในตกแต่งด้วย
ความวิจิตรอ่ อนช้อยอร่ ามตาด้วยสี ท องตามแบบฉบับเรอเนซองส์ และมีห้องจัดแสดงกว่า 70 ห้องที่ เปิ ดให้เข้าชม บน

เพดานเกื อบทั้งพระราชวังเป็ นงานจิ ตรกรรมของจิ ตรกรที่ มี ชื่ อเสี ย ง อัน แสดงถึ งเรื่ องราวของพระเยซู ค ริ ส ต์ บริ เวณ
โดยรอบพระราชวังมีการตกแต่งสวนอันเขียวชอุม่ ในแบบบาโรก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นาท่านเข้าชมปราสาทโครนบอร์ ก (Kornborg Castle) ปราสาทแห่ งนี้ สร้างมาเกือบ 500 ปี เป็ นที่รู้จกั กันดีในหมู่
ชาวยุโรปจากบทละครแฮมเล็ต วรรณกรรมชิ้นเอกของวิลเลียม เชคสเปี ยร์ ปราสาทโครนบอร์ กเป็ นผลงานชิ้นสาคัญของ
ปราสาทในสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ ทางตอนเหนือของยุโรป ซึ่งทาให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโกในปี ค.ศ. 2000 ได้เวลานาท่านสู่ ถนนสตรอยเกต (Strøget) แหล่งช้อปปิ้ งที่ใหญ่ที่สุดของโคเปนเฮเกนและอยู่ใจ
กลางเมือง เป็ นถนนคนเดินยาวที่สุดในโลกที่มีความคับคัง่ ของร้านค้า ตั้งแต่สินค้าราคาถูกและสิ นค้าแบรนด์เนมที่มีราคา
แพงที่สุดในโลก ถนนคนเดินนี้ มีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรที่ยื่นจากศาลาว่าการเมืองไปยังถนน Kongens Nytorv Strøget
จึ งถูก ตั้งเป็ นชื่ อเล่ นของถนนคนเดิ นดังกล่าวตั้งแต่ ยุคศตวรรษที่ 18 เป็ นต้นมาและครอบคลุม ถนน 4 สายด้วยกันคือ
Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet และ Østergade อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Scandic Falkoner Hotel**** หรื อเทียบเท่า

วันที่เก้า

โคเปนเฮเกน – กรุ งเทพมหานคร

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชมกรุ งโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของเดนมาร์ก อีกเมืองสวยแห่งประเทศในกลุ่ม นอร์ดิก โคเปนเฮเกนเป็ นทั้ง
เมืองหลวงและเมืองชายฝั่งทะเลที่ต้ งั อยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์ เรี ยกได้วา่ เป็ นอีกเมืองที่มีความโรแมนติกและมี
กลิ่นอายของเทพนิ ยายรักและนิ ทานปรัมปรามากมาย นาท่านชม เงือกน้อย หรื อ ลิตเติ้ลเมอร์เมด (Little mermaid) รู ป
ปั้นทองแดงของเจ้าหญิงเงือกน้อยบนโขดหิน ตัวละครที่มาจากนิทานอันโด่งดังของนักประพันธ์ชาวเดนิช ฮันส์ คริ สเตียน
แอนเดอร์สัน รู ปปั้ นเงือกน้อยนี้ เปรี ยบเสมือนเป็ นสัญลักษณ์ของกรุ งโคเปนเฮเกน ซึ่ งเป็ นผลงานของ Edv. Eiriksen สร้าง
ขึ้นเพื่อเป็ นอนุ ส รณ์ สถานถึงจินตนาการของแอนเดอร์ สัน และเป็ นนิ ทานอีกเรื่ องที่ หลายๆท่านคงเคยได้ฟัง แม้กระทัง่
ดิสนี ยย์ งั เคยนาเรื่ องนี้ มาทาเป็ นภาพยนตร์ การ์ ตูน จากนั้นนาท่านชม น้ าพุแห่ งราชินีเกฟิ ออน (The Gefion Fountain) ซึ่ ง
สร้ า งขึ้ น ตั้ง แต่ ปี ค.ศ.1908 ชื่ อ Gefion นี้ คื อชื่ อของเทพเจ้าในตานานของชาวสแกนดิ เนเวีย น ได้เวลาน าท่ านแวะชม
ภายนอก พระราชวังอมาเรี ยนบอร์ ก (Amalienborg) เป็ นพระราชวังที่ พ ระราชิ นี มาร์ เกรเธอที่ 2 แห่ งราชวงศ์เดนมาร์ ก
ประทับอยู่ และเป็ นที่ประทับของราชวงศ์เดนมาร์ กมาตั้งแต่ค.ศ. 1794 เป็ นสถาปัตยกรรมแบบร็ อคโคโค บริ เวณกลางลาน
มี พ ระรู ป ทรงม้า ของพระเจ้า เฟรดเดอริ ก ที่ 4 นอกจากนี้ เริ่ ม ตั้ง แต่ เวลา 11.30 น. ทหารหลวงจะเดิ น สวนสนามจาก
พระราชวังโรเซนบอร์ก (Rosenborg) และเคลื่อนขบวนมาเปลี่ยนเวรเฝ้ายามที่หน้าพระราชวังอมาเรี ยนบอร์กในทุกวัน
11.30 น.

นาท่านเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเกน เพื่อเช็คอิน
นาท่านเช็คอินการบินไทย อิสระอาหารกลางวันภายในสนามบินตามอัธยาศัย
14.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินโคเปนเฮเกน สู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน TG951
(ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชัว่ โมง)
วันที่สิบ

กรุงเทพมหานคร

06.00 น.

เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

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

มิ.ย. - ก.ย. 2565

ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

199,900

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

20,000

เด็กอายุ 2-11 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

189,900

เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

59,900

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (TG) เริ่ มต้นที่ท่านละ

85,000 – 120,000

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)

ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน BKK-CPH-BKK (TG) หักค่าใช้จ่าย (ตัว๋ ผูใ้ หญ่)

28,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565) **
ข้อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
▪ สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่ านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
▪ กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
▪ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก. (เนื่องจากมีเที่ยวบินภายใน GL รวม 4 เที่ยวบิน)
▪ กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ ในรายการ) อัตรานีร้ วมถึง
▪ ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TG / GL (กระเป๋ าเดินทาง 1 ใบ น้ าหนัก ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ,
▪ ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์)
▪ ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)

▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าวีซ่าเชงเก้นเดนมาร์ก/
กรี นแลนด์
หมายเหตุ สถานทูตเดนมาร์กจะออกวีซ่าเชงเก้น, กรี นแลนด์ หากท่านมีวีซ่าเชงเก้นแล้ว ท่านต้องทาวีซ่ากรี นแลนด์ จะ
ไม่ได้มีการหักค่าวีซ่าคืน
▪ เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ
อัตรานีไ้ ม่รวมถึง

▪
▪
▪

ค่าเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋ า ท่านต้องดูแลกระเป๋ าด้วยตัวท่านเอง เพือ่ ป้องกันการสูญหาย
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

การชาระเงิน งวดที่ 1 : สารองที่นั่งจ่ าย 110,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังการจอง
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่ อนออกเดินทาง
กรณียกเลิก
แจ้งยกเลิ กเดินทาง 30 วันล่วงหน้าก่อนการเดิ นทางหักค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจริ ง เช่นมัดจาตัว๋ เครื่ องบิ น, วีซ่าและค่า
ดาเนินการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋ รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season
สายการบินให้มดั จาล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)
แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 60% + ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่าทัวร์ 100%
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ตไป
ยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
*ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนิ นการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความ
ล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
หมายเหตุ :
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทาง ต่ากว่ า 10 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ ท่ องเที่ยวใดๆที่ปิ ดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่
ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
▪ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้อง
เงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ
ก่อนเดินทาง

▪ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่าน
ชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
▪ ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่ จะไม่รับผิดชอบ
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
ตั๋วเครื่ องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชาระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการ
บินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
▪ ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอ
คายืนยันว่าทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้ว
ทัวร์น้ นั ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กบั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพัก ของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
▪ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบ
เล็บ เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่เดียวกัน
ในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (ICAO)

▪ หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ อง
ได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสั มภาระ
▪ ส าหรั บ น้ าหนัก ของสั ม ภาระที่ ท างสายการบิ นอนุ ญ าตให้โหลดใต้ท้องเครื่ องบิ น คือ 20-30 กิ โลกรั ม (ส าหรั บ
ผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์
ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วน
ไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
▪ ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่า
มาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
น้ าหนักส่ วนที่เกิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
▪ ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย เพราะ
หากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD
คูณ ด้วยน้ าหนัก กระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะชดเชยไม่ เกิ น USD 400 กรณี เดิ นทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี
เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
▪ กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
▪ กรณีกระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศเดนมาร์ ก
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 15-20 วันทาการ)
สถานทูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ
เพื่อขอยืน่ วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ และกรุ ณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยืน่ ในสมัยก่อน )

1. หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รู ปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จานวน 2 รู ป พื้นฉากหลังรู ปต้องเป็ นพื้นสี ขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะ
พื้นเป็ นสี เทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รู ปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน..สถานทูตมีการเทียบรู ปกับหน้าวีซ่า
ที่เคยได้)
3.

สาเนาวัคซีนพาสปอร์ต หรื อหลักฐานแสดงการได้รับวัคซีนครบโดส

4.
5.
6.
7.
8.
9.

สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
สาเนาทะเบียนสมรส (กรณีผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
สาเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
สูติบตั ร (กรณี เด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้

เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้
ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้
ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)

10. หลักฐานการทางาน(จดหมายรับรองการทางาน) ภาษาอังกฤษ ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN
-

กรณีผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ: ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
กรณีผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
กรณีพนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
กรณีที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ

-

กรณีเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา

11. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้งั Bank Certificate และ สาเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
1.หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Certificate) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
2.สาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 3 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการ
รับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสาเนา 20 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาเนาสมุดบัญชี
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Certificate) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อ
ผูถ้ ูกรับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์วา่ เป็ น
คนในครอบครัวเดียวกัน
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง

-

จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
หนังสื อรับรองเงินฝาก ดังข้อ 10.1 และ 10.2

(สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

