
 

 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 15252 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

โคเปนเฮเกน - ปราสาทเฮลซิงงอร์ - หมู่เกาะแฟโร - น า้ตกมูลาฟอสเซอร์ - ล่องเรือชมผารังนกแห่งเกาะแฟโร 
เคร์ิกจูบูเออร์ - ทอร์สเฮาน์ - โอเดนเซ -  เฮลซิงบอร์ก – อลับอร์ก - หาวหิารบูโดลฟี  

น่ังเรือเฟอร์ร่ี STENA LINE - กอเทนเบิร์ก (สวเีดน) 

ก าหนดการเดินทาง 
20-29 ก.ย.//11-20 ต.ค.//18-27 ต.ค.//15-24 พ.ย.//04-13 ธ.ค. 2562// 27 ธ.ค.-05 ม.ค. 2563 

 ( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา ) 
 
 

วนัที่1  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 
22.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 โดยมี 

เจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่2  โคเปนเฮเกน – ปราสาทเฮลซิงงอร์ – โคเปนเฮเก้น 
01.20 เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบิน

ไทย Thai Airways เทีย่วบินที ่TG950 
07.40 ถึงกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ค น าท่าน

ผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองเฮลซิงงอร์ (Helsingor) ตั้งอยู่

ริมทะเลระหวา่งช่องแคบของเดนมาร์ก-สวีเดน น าท่านเขา้ชม
ปราสาทโครนบอร์ก หรือ “ปราสาทเอลซินอร์” ปราสาทแห่งน้ี

http://bit.ly/2NMk5YE


 

สร้างมาเกือบ 500 ปี เป็นท่ีรู้จกักนัดีในหมู่ชาวยุโรปจากบทละครแฮมเล็ต วรรณกรรมช้ินเอกของวิลเลียม เชคส
เปียร์ ปราสาทโครนบอร์กเป็นสถาปัตยกรรมช้ินส าคญัของปราสาทแบบสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ในทางตอน
เหนือของยโุรป ซ่ึงท าใหไ้ดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 2000 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโคเปนเฮเกน Copenhagen แวะถ่ายรูปคู่กบั เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด Little Mermaid 

สัญลกัษณ์ของเมือง ซ่ึงยงัคงนัง่เศร้ารอเจา้ชายตามเน้ือเร่ืองใน
เทพ นิยายอนัลือลัน่ของนกัเล่านิทานระดบัโลก ฮนัส์คริสเตียน 
แอนเดอร์สัน ชมน ้าพุเกฟิออน เทพธิดาผูเ้สียสละกบับุตรชายท่ี
ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ข้ึนมา  ชมจตุรัส “พระราชวงัอามาเลียน
บอร์ก” Amalienborg Palace พระราชวงัฤดูหนาว สร้างใน
ศตวรรษท่ี 18 เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 300 ปี ของราชวงศ์
ไอด์เดนบวร์ก บริเวณตรงกลางเป็นจัตุรัสท่ีตั้ งอนุสาวรีย์
กษตัริยเ์ฟรดเดอริกท่ี 5 แห่งเดนมาร์ก จตุรัสแห่งน้ียงัเป็นท่ีตั้ง
ของโบสถ์เฟรดเดอริก “Frederiks Kirke” โบสถ์รูปโดมท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในสแกนดินีเวยี จากนั้นชม ยา่นเขตท่าเรือ “Nyhavn” ซ่ึงเป็นเขตท่าเรืออนัเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน 
ซ่ึงเป็นเขตท่าเรืออนัเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน ในยา่นน้ีจะเป็นท่ีตั้งของร้านอาหาร ผบั 
บาร์มากมาย รวมถึงท่ีมีอาคารบา้นเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษท่ี 17 เรียงราย เป็น
ภาพท่ีงดงาม    

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ซ่ีโครงหมูย่างซอสบาบีควิ 
ที่พกั:  SCANDIC HOTEL, COPENHAGEN / หรือระดบัใกล้เคยีง 

 

 

วนัที่3  โคเปนเฮเกน – หมู่เกาะแฟโร – น า้ตกมูลาฟอสเซอร์  
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
11.00 ออกเดินทางสู่สนามบินแฟโรโดยสายการบิน สแกนดิเนเวยีนแอร์ไลน์ เทีย่วบิน SAS1777   
12.15 เดินทางถึงสนามบินแฟโร (Faero Island Airport) ประเทศเดนมาร์ก 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ เมนูพเิศษ “ล๊อบสเตอร์” 
บ่าย หลงัอาหารน าท่านเท่ียวชมหมู่เกาะแฟโร (Faroe Island) ตั้งอยู่

ท า ง ตอน เห นือของมหาส มุทรแอตแลน ติก ระหว่ า ง
สกอตแลนด์นอร์เวยแ์ละไอซ์แลนด์หมู่เกาะแฟโรเป็นเขตการ
ปกครองตนเองของเดนมาร์กตั้งแต่ปี ค.ศ.1948 เมืองหลวงคือ 
“ทอร์สเฮาน์” น าท่านถ่ายรูปกับน ้ าตกมูลาฟอสเซอร์ 
(Mulafossur waterfall) ชมสายน ้ าท่ีพุ่งจากขอบหน้าผาลงสู่
มหาสมุทรแอตแลนติกดา้นล่าง ท าให้เป็นสถานท่ีๆ สวยงาม 



 

น่าประทบัใจอีกแห่งหน่ึง น ้ าตกแห่งน้ีท่ีโดดเด่นท่ีสุดตั้งอยู่ทางฝ่ังตะวนัตกของเกาะ Vágar ซ่ึงเป็นหน่ึงใน 18 
เกาะใหญ่ท่ีเป็นหมู่เกาะแฟโร จากนั้นเดินทางสู่หมู่บา้นบูเออร์ (Bour Village) หมู่บา้นเล็กๆ อยูท่างดา้นตะวนัตก
ของ Vágoy ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของซอร์แวงฟยอร์ด (Sorvagsfjord) ฟยอร์ดท่ีมีความสวยงามทางธรรมชาติมากท่ีสุดอีก
แห่งของเกาะแฟโร มีทศันียภาพสวยงามทั้งเกาะแก่งและโขดหินริมทะเล หมู่บา้นน้ีมีบา้นไมเ้ก่าแก่ท่ีมีเสน่ห์และ
โบสถแ์บบดั้งเดิมตั้งแต่ปี ค.ศ.1865 ประทบัใจกบัทศันียภาพท่ีสวยงาม 

ค ่า บริการอาหารค ่าในโรงแรมทีพ่กั 

ที่พกั :  HOTEL HAFNIA, TORSHAVN หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่4  ล่องเรือชมผารังนกแห่งเกาะแฟโร – เคร์ิกจูบูเออร์ – ทอร์สเฮาน์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารน าท่านล่องเรือสู่ผารังนก (Towering Cliffs) ซ่ึง

เป็นผาสูงตระหง่านอนัเป็นท่ีอยู่ของนกแถบโซนอาร์คติ
กไม่วา่จะเป็นนกพพัฟิน (Puffins) ท่ีอาศยัอยูต่ามชะง่อนผา
และ นกอาร์คติดเทิร์น และอีกนานาชนิด ได้เวลาพอสมควร 
เดินทางสู่หมู่บา้นไควิค (Kvívík Village) ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
หมู่บา้นท่ีเก่าแก่ท่ีสุดบนหมู่เกาะแฟโร และยงัคงมีหลกัฐาน
ทางโบราณคดีท่ีขดุคน้ซากบา้นเรือนของชาวไวก้ิง โดยบา้น
ท่ีอายุเก่าแก่ท่ีสุดประมาณศตวรรษท่ี 18    อิสระให้ท่านได้
เก็บภาพบรรยากาศและความสวยงามของธรรมชาติและ
หมู่บา้นโบราณริมฝ่ังทะเลตามอธัยาศยั 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเคิร์กจูบูเออร์ (Kirkjubour) หมู่บา้น

เล็กๆ ตั้งอยูท่างตอนใตข้องเกาะแฟโร หมู่บา้นแห่งน้ียงัเป็น
ท่ีตั้งของ “โบสถ์แมกนสั “ (Magnus Cathedral) โบสถ์หิน
โบราณท่ีสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 (ค.ศ.1300) นอกจากน้ียงั
มีบา้นไมท่ี้อายุเก่าแก่ท่ีสุดซ่ึงสร้างตั้งแต่ศตวรรษท่ี 11 ชม
โบสถ์หินโบราณท่ีสร้างข้ึนเพื่ออุทิศให้กับนักบุญ Saint 
Olav (Olavskirkjan) ท่ียงัคงอนุรักษ์ไวจ้นถึงปัจจุบนั ชม
บ้านไม้โบราณท่ี นิยมปลูกหญ้าบนหลังคา เ ลี ยบ ฝ่ั ง
มหาสมุทร นบัเป็นอีกหน่ึงในทศันียภาพท่ีสวยงามแห่งเกาะ
แฟโร อิสระให้ท่่านเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ
ตามอธัยาศยั จากนั้นเดินสู่เมืองทอร์สเฮาน์ (Torshavn) ซ่ึง
เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของหมู่เกาะแฟโร  น า
ท่านเท่ียวชมเมืองและเดินเล่นพร้อมเก็บภาพบรรยากาศของ
เมืองหลวงท่ีตั้งอยู่ในฟยอร์ดอนัสวยงาม อิสระให้ท่านได้



 

เก็บภาพความสวยงามของเมืองหลวงทอร์สเฮาน์แห่งเกาะแฟโรไดต้ามอธัยาศยั 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พกั :  HOTEL TORSHAVN หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5  หมู่เกาะแฟโร – โคเปนเฮเก้น – โอเดนเซ  
06.00 เดินทางสู่สนามบินแฟโร // บริการอาหารเช้าแบบปิคนิค (กล่อง) 
08.30 ออกสู่โคเปนเฮเก้น โดยสายการบิน Atlantic Airwaysโดยเทีย่วบิน RC450  
11.35 ถึงสนามบินโคเปนเฮเก้นประเทศเดนมาร์ก  
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่เมืองโอเดนเซ “Odense” (134 กม.) เป็นเมืองท่ี

มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยูต่อนกลาง
ค่อนไปทางเหนือของเกาะฟึน “FYN” และเป็นหน่ึงในเมืองท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดของเดนมาร์ก น้ีเป็นบา้นเกิดและเมืองท่ี ฮนัส์ คริส
เตียน แอนเดอร์เซน นกัเล่านิทานท่ีมีช่ือเสียง 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั :  RADISSON BLU HOTEL, ODENSE หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6  โอเดนเซ – ปราสาทเอเกสโคฟ – ออร์ฮุส – อลับอร์ก 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเขา้ชมปราสาทเอเกสโคฟ (ดา้นนอก) “Egeskov 

Slot” (35 กม.) สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 14  ใน
สถาปัตยกรรมแบบโกธิก ถือว่าเป็นปราสาทท่ียงัคง
สภาพสมบูรณ์แห่งหน่ึงในทวีปยุโรป ตัวปราสาท
ออกแบบในลกัษณะคลา้ยป้อมปราการเพื่อปกป้องเมือง
จากการสงครามท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังในช่วงเวลานั้น โดย
สวนด้านนอกตกแต่งในแบบเรอเนสซองส์โดยใช้ตน้
บีชโบราณอายุกว่าร้อยปี  จากนั้นเดินทางสู่เมืองออฮุส 
(Aarhus) (166 กม.) ออร์ฮูส เป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบั 2 
ของประเทศเดนมาร์ก เป็นเมืองท่าส าคญั ริมอ่าวออร์ฮู
สทางฝ่ังตะวนัออกของคาบสมุทรจตัแลนด ์

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารน าท่านชมเมืองออร์ฮุส เมืองโบราณท่ีก่อตั้ง

โดยชาวไวก้ิงเม่ือศตวรรษท่ี 10 บนชายฝ่ังตะวนัออก
ของคาบสมุทรจตัแลนด์ ชมยา่นเมืองเก่า “Den Gamle 
By” หรือพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของ



 

โลก โดยรวบรวมอาคารบา้นเรือนท่ีเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16-20 ถึง 75 หลงัมาจดัแสดงในพิพิธฑภณัท ์ชมวิหาร 
ออร์ฮุส (Aarhus Cathedral) ท่ีสร้างข้ึนเม่ือศตวรรษท่ี 12 เพื่อเป็นการสดุดีนกับุญคลีเมนส์ ผูคุ้ม้ครองเหล่านกั
เดินเรือทั้งหลาย ดว้ยความยาว 93 เมตร และความสูง 96 เมตร วิหารแห่งน้ีจึงเป็นทั้งวิหารท่ียาวและสูงท่ีสุดใน
เดนมาร์ก  จากนั้นเดินทางสู่เมืองอลับอร์ก (Aaaborg) (118 กม.) เมืองโบราณอีกเมืองหน่ึงของเดนมาร์ก เมืองน้ียงั
มีงานเทศกาลคาร์นิวลัอลับอร์ก (Aalborg Carnival) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในแถบสแกนดิเนเวีย ในดา้นสถาปัตยกรรมเมือง
น้ีข้ึนช่ือดา้นบา้นแบบคร่ึงตึกคร่ึงไม ้(half-timbered mansion) 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั :  RADISSON BLU LIMFJORD HOTEL, AALBORG  / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่7  อลับอร์ก – มหาวหิารบูโดลฟี – เฟรดเดอริกชาวเฟ่น – น่ังเรือเฟอร์ร่ี STENA LINE 
 กอเทนเบิร์ก (สวเีดน) 
เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารน าท่านชมเมืองอลับอร์ก เขา้สู่จตุรัสเก่ากลางเมือง “Gammeltorv” เป็นจตุัรัสเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองอลั

บอร์ก มีประวติัยาวนานตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 13 จตุัรัสน้ีเป็นท่ีตั้งของศาลเมืองแบบกลางแจง้ เคยมีการแขวนคอ
และตดัศีรษะนักโทษมาแล้วในอดีต จากนั้นเขา้สู่มหาวิหารบูโดลฟี 
“Budolfi Kirke” ซ่ึงอยู่ทางทิศใตข้องจตุัรัส ชมสถาปัตยกรรมและ
วตัถุตกแต่งเก่าแก่ และด่ืมด ่าความสงบน่ิงภายในตกแต่งในสไตล์
โกธิคและบาโรกน้ีมีชุดระฆงั 48 ใบ ชมบา้นสมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยาแบบ
ดตัช์ของ เจนส์ แบง (Jens Bang’s House) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของร้านขายยา
มากว่า 300 ปี และบ้านแบบคร่ึงตึกคร่ึงไม้ท่ีท าจากหินทรายของ
นายกเทศมนตรี เยอร์เกน้ โอลูฟเซ่น (Jørgen Olufsen’s House) ใน
ศตวรรษท่ี 17 ชมศาลาวา่การเมืองอลับอร์ก “Aalborg Radhaus” ท่ีสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบรอกโคโคท่ี
มีอายุกว่า  250 ปี   จากนั้ นเดินทางสู่เมืองเฟรดริกชาวเฟ่น “Frederikshavn” (63 กม.) เมืองทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของคาบสมุทรจตัแลนดท์างตอนเหนือของเดนมาร์ก  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์ร่ี STENA LINE ขา้มทะเลคตัเทกตั “Kattegat” (ใชเ้วลาประมาณ 3.30 ชัว่โมง) สู่

เมืองกอเทนเบิร์ก “Göteborg” เมืองใหญ่อนัดบัสองของสวีเดน และเป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของกลุ่มนอร์ดิก 
แต่ยงัเป็นเมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในกลุ่มประเทศนอร์ดิกอีกดว้ย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั :  RADISSON BLE SCANDINEVIA HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่8  กอเทนเบิร์ก – เฮลซิงบอร์ก 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม  



 

 หลงัอาหาร น าท่านชมย่านเมืองเก่ากอเทนเบิร์ก เขา้สู่จตุัรัสกุสตาฟอดอล์ฟ “Gustav Adolfs Torg” จตุรัสใหญ่
กลางเมือง อันเป็นท่ีตั้ งของสถานท่ีส าคัญหลายแห่ง เช่น ศาลาว่า
การเมืองเก่า “Kronhuset” อนุสาวรียข์องกษตัริยก์ุสตาฟท่ี 2 อดอล์ฟ 
ท่ีตั้งอยูห่นา้อาคารเทศบาลเมืองกอเทนเบอร์ก  พื้นถนนของเมืองเก่าน้ีปู
ด้วยหินกรวดรซมถึงคลองหลายสายท่ีอยู่รอบเมืองคล้ายกับกรุง
อมัสเตอร์ดมั เพราะผูอ้พยพชาวดตัช์ไดมี้ส่วนร่วมในการก่อสร้างป้อม
ปราการและผงัเมืองข้ึนในปี 1621 ชมตลาดปลาหรือ Feskekôrka อาคาร
ท่ีออกแบบมาคลา้ยกบัโบสถ์คริสต ์  เดินเล่นยา่นฮากา “Haga Nygata” 
ย่านถนนช้อปป้ิงท่ีเต็มไปด้วยร้านกาแฟ ร้านขายของท่ีระลึกมากมาย 
จากนั้นเดินทางสู่เมืองฮามสตดั “Harmstadd” (142 กม.) 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่เมืองเฮลซิงบอร์ก “Helsingborg” (79 กม.) เมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของสวีเดน และมี

ประวติัศาสตร์ยาวนานนับพนัปี เขา้สู่เขตเมืองเก่าซ่ึงเป็นจุดท่ีสวยงามท่ีสุดของเมือง ชมศาลาว่าการเมือง The 
Town Hall (Rådhuset) ท่ีสวยงามน้ีสร้างข้ึนในแบบสถาปัตยกรรมนีโอ
โกธิคท่ีมีหอคอยสมยัศตวรรษท่ี 19 และยอดแหลมคมอาคารท่ีตกแต่ง
อย่างหรูหราและหอระฆงัสูง 65 เมตร สร้างตั้งแต่ปี 1870 ด้านหน้า
ศาลากลางเป็นอนุสรณ์ของนอร์เวยแ์ละเดนมาร์กอนุสรณ์การให้ความ
ช่วยเหลือจากประเทศสวีเดนเม่ือประเทศเหล่าน้ีถูกยึดครองโดยชาว
เยอรมนัในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง จากนั้นชมโบสถ์เซนตแ์มร่ี เป็น
อาคารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของเฮลซิงบอร์ก สร้างตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12 
โดยสร้างข้ึนในสไตล์โรมนัและไดรั้บการตกแต่งใหม่ในสไตล์โกธิค
ในศตวรรษท่ี 15 จากนั้นชมสล็อตฮาเกน (Slottshagen) ประตูเก่าแก่ท่ีสวยงาม ดา้นบนสุดจะเป็นส่วนของปราสาท
โบราณท่ีเป็นลกัษณะหอคอย เรียกวา่แชร์นนั (Kärnan) เป็นหอคอยอิฐขนาด 35 เมตรซ่ึงตั้งอยูท่ี่ปลายดา้นบนของ
จตุัรัสตลาดอนัยาวไกล (Stortorget) ในตอนทา้ยของจตุัรัสหอคอยสองแห่งจะมีบนัไดกวา้งข้ึนซ่ึงจะน าไปสู่ท่ีตั้ง
ของหอป้องกนัเก่าเป็นปราสาทโบราณท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 เพื่อเป็นป้อมปราการ คู่กบัปราสาทครอน
บอร์ (Kronborg) ในเมืองเฮลซิงเออร์ซ่ึงอยูฝ่ั่งตรงขา้มของทะเล 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั :  RADISSON BLU HOTEL, HELSINBORG หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่9  เฮลซิงบอร์ก –  โคเปนเฮเกน – เดนิทางกลบั 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 หลงัอาหาร ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ผา่นเมืองมลัโม่ ขา้มสะพานโอเรซุนด์ The Øresund ซ่ึง

เช่ือมประเทศสวเีดน-เดนมาร์ก เป็นสะพานท่ียาวท่ีสุดของยุโรป ยาวประมาณ 12 กม. เป็นสะพาน 8 กม. และเป็น
อุโมงคใ์ตท้ะเล 4 กม. เปิดใชเ้ม่ือปี 2000 เช่ือมต่อเมืองโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์กกบั Malmo สวีเดน สะพาน



 

น้ีมีความสวยงาม โดดเด่นมาก และใชไ้ดท้ั้งรถยนต ์และรถไฟ มีเวลาให้ท่านท าคืนภาษีคืน TAX REFUND ก่อน
เดินทางกลบั 

13.50 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG 951 

วนัที่10  สนามบินสุวรรณภูม ิ 
06.20  เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ใน

ต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ  านาจ
ตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ จะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 
 

อตัราค่าบริการ 
ออกเดินทางช่วง ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

ก.ย. 2562 136,900 136,900 132,900 29,900 

ต.ค. 2562 138,900 138,900 134,900 29,900 

15-24 พ.ย. 2562 133,900 133,900 129,900 29,900 

04-13 ธ.ค. 2562 138,900 138,900 134,900 29,900 

27 ธ.ค.-05 ม.ค. 2563 148,900 148,900 144,900 31,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 
 



 



 

 
  อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน้ -กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคา
โรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง 
โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่าทปิคนพนักงานขับรถและค่าทปิหัวหน้าทวัร์ 
 น ้าด่ืมวนัละ 2 ขวด 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณาตรวจสมัภาระของท่านใหเ้รียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืมสมัภาระไวใ้นหอ้งพกั มีค่าใชจ่้าย
ในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได)้*** บางโรงแรมมีพนกังานยกกระเป๋าไม่พอท าใหเ้กิดความลา้ชา้ ท่านสามารถน าสมัภาระข้ึน
หอ้งพกัไดด้ว้ยตวัเอง *** 

 



 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้าย

ส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม

เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหา
คณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่ใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่าน
รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษทัจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ป

ในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทางท่าน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงที่ท่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดั
หมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป 
กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวก
ในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้ง

ท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่
ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตาม
วนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษทัเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณท่ีานเดนิทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่

ใช้ในการเดนิทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษั ท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

 
 
 



 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตมีดัจ ากับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มี
การการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน
นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค า
วา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

 หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดง
ทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ

สถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบั

หนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิให้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธ

วีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง

บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวน
ท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  



 

 กรณทีี่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวี
ซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความ
ประสงค์ที่จะเดนิทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผดิ
วตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจาก
ทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยั
ของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 



 

 


