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โคเปนเฮเกน - ปราสาทเฮลซิงงอร ์- หมู่เกาะแฟโร - น้ําตกมูลาฟอสเซอร์ - ล่องเรอืชมผารงันกแห่งเกาะแฟโร 

เคริ์กจูบูเออร์ - ทอร์สเฮาน ์- โอเดนเซ -  เฮลซิงบอร์ก – อัลบอรก์ - หาวิหารบูโดลฟี  
นั่งเรอืเฟอร์รี่ STENA LINE - กอเทนเบริ์ก (สวีเดน) 
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กําหนดการเดินทาง 
09-18 ส.ค.//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 

 ( กรุณาสํารองท่ีนั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า ) 
 
 

วันท่ี1  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 
22.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4  โดยมี 

เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก 
 
วันท่ี2  โคเปนเฮเกน – ปราสาทเฮลซิงงอร์ – โคเปนเฮเก้น 
01.20 เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG950 
07.40 ถึงกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ค นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  
 จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่เมืองเฮลซิงงอร์ (Helsingor) ตั้งอยู่

ริมทะเลระหว่างช่องแคบของเดนมาร์ก-สวีเดน นําท่านเข้าชม
ปราสาทโครนบอร์ก หรือ “ปราสาทเอลซินอร์” ปราสาทแห่งนี้
สร้างมาเกือบ 500 ปี เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวยุโรปจากบท
ละครแฮมเล็ต วรรณกรรมช้ินเอกของวิลเลียม เชคสเปียร์ 
ปราสาทโครนบอร์กเป็นสถาปัตยกรรมช้ินสําคัญของปราสาท
แบบสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ในทางตอนเหนือของยุโรป ซึ่งทํา
ให้ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 
ค.ศ. 2000 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโคเปนเฮเกน Copenhagen แวะถ่ายรูป

คู่กับ เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด Little Mermaid สัญลักษณ์
ของเมือง ซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพ นิยาย
อันลือลั่นของนักเล่านิทานระดับโลก ฮันส์คริสเตียน แอนเดอร์
สัน ชมนํ้าพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้าง
เกาะซีแลนด์ข้ึนมา  ชมจตุรัส “พระราชวังอามาเลียนบอร์ก” 
Amalienborg Palace พระราชวังฤดูหนาว สร้างในศตวรรษที่ 
18 เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 300 ปี ของราชวงศ์ไอด์เดนบ
วร์ก บริเวณตรงกลางเป็นจัตุรัสที่ตั้งอนุสาวรีย์กษัตริย์เฟรดเด
อริกที่ 5 แห่งเดนมาร์ก จตุรัสแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของโบสถ์เฟรดเด
อริก “Frederiks Kirke” โบสถ์รูปโดมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
สแกนดินีเวีย จากนั้นชม ย่านเขตท่าเรือ “Nyhavn” ซึ่งเป็นเขต
ท่าเรืออันเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน ซึ่งเป็นเขตท่าเรืออันเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน ในย่านนี้จะเป็นที่ตั้งของร้านอาหาร 
ผับ บาร์มากมาย รวมถึงที่มีอาคารบ้านเรือนต้ังแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 เรียงราย เป็นภาพที่งดงาม    

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ซี่โครงหมูย่างซอสบาบีคิว 
ท่ีพัก:  SCANDIC HOTEL, COPENHAGEN / หรือระดับใกล้เคียง 

 
วันท่ี3  โคเปนเฮเกน – หมู่เกาะแฟโร – นํ้าตกมูลาฟอสเซอร์  
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
11.00 ออกเดินทางสู่สนามบินแฟโรโดยสายการบิน สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ เท่ียวบิน SAS1777   
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12.15 เดินทางถึงสนามบินแฟโร (Faero Island Airport) ประเทศเดนมาร์ก 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เมนูพิเศษ “ล๊อบสเตอร์” 
บ่าย หลังอาหารนําท่านเที่ยวชมหมู่เกาะแฟโร (Faroe Island) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่าง

สกอตแลนด์นอร์เวย์และไอซ์แลนด์หมู่เกาะแฟโรเป็นเขตการ
ปกครองตนเองของเดนมาร์กตั้งแต่ปี ค.ศ.1948 เมืองหลวงคือ 
“ทอร์สเฮาน์” นําท่านถ่ายรูปกับน้ําตกมูลาฟอสเซอร์ 
(Mulafossur waterfall) ชมสายน้ําที่พุ่งจากขอบหน้าผาลงสู่
มหาสมุทรแอตแลนติกด้านลา่ง ทําให้เป็นสถานที่ๆ สวยงาม น่า
ประทับใจอีกแห่งหนึ่ง น้ําตกแห่งนี้ที่โดดเด่นที่สุดตั้งอยู่ทางฝั่ง
ตะวันตกของเกาะ Vágar ซึ่งเป็นหนึ่งใน 18 เกาะใหญ่ที่เป็นหมู่
เกาะแฟโร จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้านบูเออร์ (Bour Village) 
หมู่บ้านเล็กๆ อยู่ทางด้านตะวันตกของ Vágoy ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
ซอร์แวงฟยอร์ด (Sorvagsfjord) ฟยอร์ดที่มีความสวยงามทาง
ธรรมชาติมากที่สุดอีกแห่งของเกาะแฟโร มีทัศนียภาพสวยงาม
ทั้งเกาะแก่งและโขดหินริมทะเล หมู่บ้านนี้มีบ้านไม้เก่าแก่ที่มีเสน่ห์และโบสถ์แบบดั้งเดิมตั้งแต่ปี  ค.ศ.1865 
ประทับใจกับทัศนียภาพที่สวยงาม 

คํ่า บริการอาหารคํ่าในโรงแรมท่ีพัก 
ท่ีพัก :  HOTEL HAFNIA, TORSHAVN หรือระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี4  ล่องเรือชมผารังนกแห่งเกาะแฟโร – เคริ์กจูบูเออร์ – ทอร์สเฮาน์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลังอาหารนําท่านล่องเรือสู่ผารังนก (Towering Cliffs) ซึ่ง

เป็นผาสูงตระหง่านอันเป็นที่อยู่ของนกแถบโซนอาร์คติกไม่ว่า
จะเป็นนกพัพฟิน (Puffins) ที่อาศัยอยู่ตามชะง่อนผาและ นก
อาร์คติดเทิร์น และอีกนานาชนิด ได้เวลาพอสมควร เดินทาง
สู่หมู่บ้านไควิค (Kvívík Village) ซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่
เก่าแก่ที่สุดบนหมู่ เกาะแฟโร  และยังคงมีหลักฐานทาง
โบราณคดีที่ขุดค้นซากบ้านเรือนของชาวไวกิ้ง โดยบ้านที่อายุ
เก่าแก่ที่สุดประมาณศตวรรษที่ 18    อิสระให้ท่านได้เก็บ
ภาพบรรยากาศและความสวยงามของธรรมชาติและหมู่บ้าน
โบราณริมฝั่งทะเลตามอัธยาศัย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองเคิร์กจูบูเออร์ (Kirkjubour) หมู่บ้าน

เล็กๆ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะแฟโร หมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็น
ที่ตั้งของ “โบสถ์แมกนัส “ (Magnus Cathedral) โบสถ์หิน
โบราณที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 (ค.ศ.1300) นอกจากนี้ยัง
มีบ้านไม้ที่อายุเก่าแก่ที่สุดซึ่งสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ชม
โบสถ์หินโบราณที่สร้างขึน้เพื่ออุทิศให้กับนักบุญ Saint Olav 
(Olavskirkjan) ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน ชมบ้านไม้
โบราณที่นิยมปลูกหญ้าบนหลังคาเลียบฝั่งมหาสมุทร นับเป็น
อีกหนึ่งในทัศนียภาพที่สวยงามแห่งเกาะแฟโร อิสระให้ท่่าน
เก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติตามอัธยาศัย จากนั้น



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes 

เดินสู่เมืองทอร์สเฮาน์ (Torshavn) ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะแฟโร  นําท่านเที่ยวชมเมือง
และเดินเล่นพร้อมเก็บภาพบรรยากาศของเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ในฟยอร์ดอันสวยงาม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความ
สวยงามของเมืองหลวงทอร์สเฮาน์แห่งเกาะแฟโรได้ตามอัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก :  HOTEL TORSHAVN หรือระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี5  หมู่เกาะแฟโร – โคเปนเฮเก้น – โอเดนเซ  
06.00 เดินทางสู่สนามบินแฟโร // บริการอาหารเช้าแบบปิคนิค (กล่อง) 
08.30 ออกสู่โคเปนเฮเก้น โดยสายการบิน Atlantic Airwaysโดย

เท่ียวบิน RC450  
11.35 ถึงสนามบินโคเปนเฮเก้นประเทศเดนมาร์ก  
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่เมืองโอเดนเซ “Odense” (134 กม.) เป็นเมือง

ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ  3 ของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่
ตอนกลางค่อนไปทางเหนือของเกาะฟึน “FYN” และเป็นหนึ่งใน
เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของเดนมาร์ก นี้เป็นบ้านเกิดและเมืองที่ ฮันส์ 
คริสเตียน แอนเดอร์เซน นักเล่านิทานที่มีช่ือเสียง 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก :  RADISSON BLU HOTEL, ODENSE หรือระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี6  โอเดนเซ – ปราสาทเอเกสโคฟ – ออร์ฮุส – อัลบอร์ก 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นําท่านเข้าชมปราสาทเอเกสโคฟ (ด้านนอก) “Egeskov Slot” 

(35 กม.) สร้างข้ึนในสมัยศตวรรษที่ 14  ในสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิก ถือว่าเป็นปราสาทที่ยังคงสภาพสมบูรณ์แห่งหนึ่งในทวีป
ยุโรป ตัวปราสาทออกแบบในลักษณะคล้ายปูอมปราการเพื่ อ
ปกปูองเมืองจากการสงครามที่เกิดข้ึนบ่อยครั้งในช่วงเวลาน้ัน โดย
สวนด้านนอกตกแต่งในแบบเรอเนสซองส์โดยใช้ต้นบีชโบราณอายุ
กว่าร้อยปี  จากนั้นเดินทางสู่เมืองออฮุส (Aarhus) (166 กม.) 
ออร์ฮูส เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเดนมาร์ก เป็น
เมืองท่าสําคัญ ริมอ่าวออร์ฮูสทางฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรจัต
แลนด์ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลังอาหารนําท่านชมเมืองออร์ฮุส เมืองโบราณที่ก่อตั้งโดยชาว

ไวกิ้งเมื่อศตวรรษที่  10 บนชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรจัต
แลนด์ ชมย่านเมืองเก่า “Den Gamle By” หรือพิพิธภัณฑ์
กลางแจ้งที่ เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยรวบรวมอาคาร
บ้านเรือนที่เก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16-20 ถึง 75 หลังมาจัดแสดง
ในพิพิธฑภัณท์ ชมวิหาร ออร์ฮุส (Aarhus Cathedral) ที่สร้างข้ึน
เมื่อศตวรรษที่ 12 เพื่อเป็นการสดุดีนักบุญคลีเมนส ์ผู้คุ้มครองเหล่า
นักเดินเรือทั้งหลาย ด้วยความยาว 93 เมตร และความสูง 96 เมตร 
วิหารแห่งนี้จึงเป็นทั้งวิหารที่ยาวและสูงที่สุดในเดนมาร์ก  จากนั้น
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เดินทางสู่เมืองอัลบอร์ก (Aaaborg) (118 กม.) เมืองโบราณอีกเมืองหนึ่งของเดนมาร์ก เมืองนี้ยังมีงานเทศกาลคาร์
นิวัลอัลบอร์ก (Aalborg Carnival) ที่ใหญ่ที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย ในด้านสถาปัตยกรรมเมืองนี้ข้ึนช่ือด้านบ้าน
แบบครึ่งตึกครึ่งไม้ (half-timbered mansion) 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก :  RADISSON BLU LIMFJORD HOTEL, AALBORG  / หรือระดับใกล้เคียง 

 
วันท่ี7  อัลบอร์ก – มหาวิหารบูโดลฟี – เฟรดเดอริกชาวเฟ่น – น่ังเรือเฟอร์รี่ STENA LINE 
 กอเทนเบิร์ก (สวีเดน) 
เช้า บริการอาหารเช้า ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 
 หลังอาหารนําท่านชมเมืองอัลบอร์ก เข้าสู่จตุรัสเก่ากลางเมือง “Gammeltorv” เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่สุดในเมืองอัล

บอร์ก มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยศตวรรษที่  13 จัตุรัสนี้เป็น
ที่ตั้งของศาลเมืองแบบกลางแจ้ง  เคยมีการแขวนคอและตัด
ศีรษะนักโทษมาแล้วในอดีต จากนั้นเข้าสู่มหาวิหารบูโดลฟี 
“Budolfi Kirke” ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของจัตุรัส ชมสถาปัตยกรรม
และวัตถุตกแต่งเก่าแก่ และดื่มด่ําความสงบนิ่งภายในตกแต่งใน
สไตล์โกธิคและบาโรกนี้มีชุดระฆัง 48 ใบ ชมบ้านสมัยฟื้นฟู
ศิลปวิทยาแบบดัตช์ของ เจนส์ แบง (Jens Bang’s House) ซึ่ง
เป็นที่ตั้งของร้านขายยามากว่า 300 ป ีและบ้านแบบครึ่งตึกครึ่ง
ไม้ที่ทําจากหินทรายของนายกเทศมนตรี  เยอร์เก้น โอลูฟเซ่น 
(Jørgen Olufsen’s House) ในศตวรรษที่ 17 ชมศาลาว่า
การเมืองอัลบอร์ก “Aalborg Radhaus” ที่สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบรอกโคโคที่มีอายุกว่า 250 ปี  
จากนั้นเดินทางสู่เมืองเฟรดริกชาวเฟุน “Frederikshavn” (63 กม.) เมืองทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
คาบสมุทรจัตแลนด์ทางตอนเหนือของเดนมาร์ก  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ STENA LINE ข้ามทะเลคัตเทกัต “Kattegat” (ใช้เวลาประมาณ 3.30 ช่ัวโมง) สู่

เมืองกอเทนเบิร์ก “Göteborg” เมืองใหญ่อันดับสองของสวีเดน และเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 5 ของกลุ่มนอร์ดิก 
แตย่ังเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศนอร์ดิกอีกด้วย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก :  RADISSON BLE SCANDINEVIA HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี8  กอเทนเบิร์ก – เฮลซิงบอร์ก 
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม  
 หลังอาหาร นําท่านชมย่านเมืองเก่ากอเทนเบิร์ก เข้าสู่จัตุรัสกุสตา

ฟอดอล์ฟ “Gustav Adolfs Torg” จตุรัสใหญ่กลางเมือง อันเป็น
ที่ตั้งของสถานที่สําคัญหลายแห่ง เช่น ศาลาว่าการเมืองเก่า 
“Kronhuset” อนุสาวรีย์ของกษัตริย์กุสตาฟที่ 2 อดอล์ฟ ที่ตั้งอยู่
หน้าอาคารเทศบาลเมืองกอเทนเบอร์ก  พื้นถนนของเมืองเก่านี้ปู
ด้วยหินกรวดรซมถึงคลองหลายสายที่อยู่รอบเมืองคล้ายกับกรุง
อัมสเตอร์ดัม เพราะผู้อพยพชาวดัตช์ได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้าง
ปูอมปราการและผังเมืองข้ึนในปี  1621 ชมตลาดปลาหรือ 
Feskekôrka อาคารที่ออกแบบมาคล้ายกับโบสถ์คริสต์   เดินเล่น
ย่านฮากา “Haga Nygata” ย่านถนนช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยร้าน
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กาแฟ ร้านขายของที่ระลึกมากมาย จากนั้นเดินทางสู่เมืองฮามสตัด “Harmstadd” (142 กม.) 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่เมืองเฮลซิงบอร์ก “Helsingborg” (79 

กม. ) เมืองที่ เ ก่ าแก่ที่ สุดแห่ งหนึ่ งของส วีเดน  และมี
ประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี เข้าสู่เขตเมืองเก่าซึ่งเป็นจุดที่
สวยงามที่สุดของเมือง ชมศาลาว่าการเมือง The Town Hall 
(Rådhuset) ที่สวยงามนี้สร้างข้ึนในแบบสถาปัตยกรรมนีโอ
โกธิคที่มีหอคอยสมัยศตวรรษที่ 19 และยอดแหลมคมอาคารที่
ตกแต่งอย่างหรูหราและหอระฆังสูง 65 เมตร สร้างตั้งแต่ปี 
1870 ด้านหน้าศาลากลางเป็นอนุสรณ์ของนอร์เวย์และ
เดนมาร์กอนุสรณ์การให้ความช่วยเหลือจากประเทศสวีเดนเมื่อ
ประเทศเหล่าน้ีถูกยึดครองโดยชาวเยอรมันในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่สอง จากนั้นชมโบสถ์เซนต์แมรี่ เป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุด
แห่งหนึ่งของเฮลซิงบอร์ก สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่  12 โดยสร้าง
ข้ึนในสไตล์โรมันและได้รับการตกแต่งใหม่ในสไตล์โกธิคในศตวรรษที่  15 จากนั้นชมสล็อตฮาเกน (Slottshagen) 
ประตูเก่าแก่ที่สวยงาม ด้านบนสุดจะเป็นส่วนของปราสาทโบราณที่เป็นลักษณะหอคอย เรียกว่าแชร์นัน (Kärnan) 
เป็นหอคอยอิฐขนาด 35 เมตรซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายด้านบนของจัตุรัสตลาดอันยาวไกล (Stortorget) ในตอนท้ายของ
จัตุรัสหอคอยสองแห่งจะมีบันไดกว้างข้ึนซึ่งจะนําไปสู่ที่ตั้งของหอปูองกันเก่าเป็นปราสาทโบราณที่สร้างข้ึนตั้งแต่
ศตวรรษที่ 14 เพื่อเป็นปูอมปราการ คู่กับปราสาทครอนบอร์ (Kronborg) ในเมืองเฮลซิงเออร์ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของ
ทะเล 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก :  RADISSON BLU HOTEL, HELSINBORG หรือระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี9  เฮลซิงบอร์ก –  โคเปนเฮเกน – เดินทางกลับ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 หลังอาหาร ได้เวลาสมควรนําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ผ่านเมืองมัลโม่ ข้ามสะพานโอเรซุนด์ The Øresund ซึ่ง

เช่ือมประเทศสวีเดน-เดนมาร์ก เป็นสะพานที่ยาวที่สุดของยุโรป ยาวประมาณ 12 กม. เป็นสะพาน 8 กม. และเป็น
อุโมงค์ใต้ทะเล 4 กม. เปิดใช้เมื่อปี 2000 เช่ือมต่อเมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์กกับ Malmo สวีเดน สะพาน
นี้มีความสวยงาม โดดเด่นมาก และใช้ได้ทั้งรถยนต์ และรถไฟ มีเวลาให้ท่านทําคืนภาษีคืน TAX REFUND ก่อน
เดินทางกลับ 

13.50 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 951 
วันท่ี10  สนามบินสุวรรณภูมิ  
06.20  เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟูา อากาศ การจราจร การ

ล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความ
ปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้ การ
ตัดสินใจ จะคํานึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคัญ  
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กําหนดการเดินทาง 
09-18 ส.ค.//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 

 ( กรุณาสํารองท่ีน่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการยื่นวีซ่า ) 
 

อัตราค่าบริการ 
ออกเดินทางช่วง ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 

ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพ่ิม 

 
ส.ค.-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 
ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 

  อัตราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเก้น -กรงุเทพฯ  
 ค่ารถปรบัอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พรอ้มคนขับรถที่ชํานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนญุาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.
ม./วัน  
 โรงแรมที่พกัตามระบหุรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มี
อุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่
ทําให้ต้องมีการปรบัเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา
หรือไมก่็ตาม  
 ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวรผ์ู้มปีระสบการณ์นําเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอบุัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่าทิปคนพนักงานขับรถและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 
 น้ําดื่มวันละ 2 ขวด 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (กรุณาตรวจสมัภาระของท่านใหเ้รียบรอ้ยก่อนรถออกทกุครั้ง) หากท่านลืมสัมภาระไว้ใน
ห้องพกั มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรือสูญหายได้)*** บางโรงแรมมพีนักงานยกกระเป๋าไม่พอทําให้เกิดความ
ล้าช้า ท่านสามารถนําสัมภาระข้ึนห้องพักได้ด้วยตัวเอง *** 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

เง่ือนไขการสํารองท่ีน่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายัง

บริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และ

หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 
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 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

หมายเหต ุ
o ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สํารองท่ีน่ังครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เปน็กรุป๊ในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

o หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทาง
มายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กําหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กําหนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับ
ทางท่าน 

 กรณีวีซ่าท่ีท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้นดังต่อไปน้ี 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจําต๋ัวตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจําห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% 
 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะ

สํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี 
เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะสํารอง
ยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจํากับสาย
การบิน   หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้     

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันข้ึนไป -  เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจําทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วันข้ึนไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  80 % ของราคาทัวร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes 

เอกสารท่ีใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ข้ึนอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการค้า เช่น ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีช่ือผูเ้ดินทาง อายุย้อนหลงัไม่เกิน 3 เดือนนับ
จากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรบัรองกรุณาระบุคําว่า 
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสงักัด หนังสือรบัรองเป็นภาษาอังกฤษ 

 หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดง
ทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยื่นแนบเพ่ิมเติมได้ ท้ังน้ีเพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละ
สถานทูตพร้อม Statement  และ สาํเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกับ
หน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสําเนาทีท่่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กต้องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สาม-ีภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึง่ หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมี
จดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง  
 หากสถานทูตมีการเรยีกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้

ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติมทางบริษัทใคร่ขอ
รบกวนท่านจัดสง่เอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมี
ความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอันเนือ่งมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือ
ผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้่าน
หลงัจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 


