
 

 

 

 
 
 

 
เทีย่วดนิแดนแห่งยโุรปเหนือ ณ ประเทศเดนมารก์  

นอนดพีกัสีด่าว เทีย่วเมอืงใหม่ๆ บรรยากาศแบบนิวๆ 
เทีย่วโคเปนเฮเกน้-บลิลุนด-์ออรฮ์ุส- 

ซนัเดอรเ์บริก์-โอเดนเซ-่เฮลซงิกอร-์มลัโม ่
ชมเมอืงต้นก ำเนดิเลโก้ ชมวิวสะพำนเชื่อมระหว่ำงเดนมำร์กและสวเีดน 

เข้ำชมพระรำชวังอมำเลียนบอร์ก และปรำสำทโรเซนบอร์ก  
ถ่ำยรูปกับน ้ำพุเกฟิออน เงือกน้อยลิตเต้ิลเมอร์เมด  

เดินเล่นย่ำนท่ำเรือ Nyhavn 
ช้อปป้ิงถนนสตรอยก์ ย่ำนช้อปป้ิงทีม่ชีือ่เสียงและเก่ำแก่ 

เดินทำงโดยสำยกำรบนิไทย (TG) 
 

  

 

 

 

 
บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงสู่ดนิแดนยุโรปเหนือ สมัผสับรรยำกำศทีง่ดงำม สดูอำกำศอนัแสนบรสุิทธิก์บัประเทศเดนมำรก์ ดงันี้.. 
 

โคเปนเฮเก้น เมอืงหลวงและเมอืงชำยฝัง่ทะเลของประเทศเดนมำรก์ ตัง้อยูช่ำยฝัง่ตะวนัออกของเกำะซแีลนด ์

บิลลุนด ์  เมอืงทีเ่ป็นตน้ก ำเนิดของ "เลโก"้ ของเล่นทีเ่ดก็ๆทัว่โลกชืน่ชอบโดยมจีุดก ำเนิดจำกช่ำงไมท้ีท่ ำของเล่นไมจ้น
ก่อตัง้บรษิทัชือ่เลโกข้ึ้นมำในทีสุ่ด 

ออรฮ์สุ เมอืงท่ำส ำคญัและใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศเดนมำรก์ 

Memorable Denmark 10D7N 
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ซนัเดอรเ์บิรก์ เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิทะเลบอลตกิบรเิวณช่องแคบ Alssund เป็นเมอืงขนำดกลำงมปีระชำกรรำวๆ 30,000 คน ถอื
เป็นเมอืงท่ำส ำคญัทำงใตข้องเดนมำรก์ 

โอเดนเซ่ เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่บนเกาะ Fyn เป็นเมอืงใหญแ่ละส าคญัเป็นอนัดบัที ่3 ของเดนมารก์ 
เฮลซิงกอร ์ ตัง้อยู่รมิทะเลระหว่ำงช่องแคบของเดนมำรก์-สวเีดน ทำงตอนเหนือของเกำะเชลลนัดแ์ละเป็นเมอืงชุมชนกำรคำ้

มำตัง้แต่ศตวรรษที ่13   
มลัโม ่ เมอืงหลกัทำงตอนใตข้องประเทศสวเีดนและเป็นเมอืงทีม่ขีนำดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของสวเีดน 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  22-31 ม.ค./ 15-24 ก.พ./ 19-28 มี.ค.2565 /  
9-18 เม.ย./ 26 เม.ย.-5 พ.ค.2565  

     

วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู 
21.30 น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์D สายการบิน 

Thai Airways เจา้หน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเร่ืองเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง กรงุเทพฯ- โคเปนเฮเก้น (เดนมำรก์)-บิลลุนด-์ออรฮ์สุ 
00.50 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG950 
06.35 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมารก์ น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบั

กระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถรอรบัทีส่นามบนิ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองบิลลุนด ์Billund เมืองทาง
ตอนกลางของประเทศเดนมารก์ โดยระหว่างทางจะผ่านเมอืงกอรซ์อร ์Korsor ขา้มสะพาน The Great Belt 
Bridge ทีพ่าดผา่นระหว่างเมอืงกอรซ์อรแ์ละเมอืงนีเบริก์ Nyborg จนกระทัง่ถงึเมอืงบลิลุนด ์(ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนผ่ำนชมเมืองบิลลุนด ์เมอืงทีเ่ป็นตน้ก ำเนิดของ "เลโก"้ ของเล่นทีเ่ดก็ๆ ทัว่โลกชื่นชอบ โดยมจีุดก ำเนิด

จำกช่ำงไมท้ีท่ ำของเล่นไมจ้นก่อตัง้บรษิทัชื่อเลโกข้ึน้มำในทีสุ่ด จนกระทัง่มสีวนสนุก Lego Land สวนสนุกทีม่ี
เครื่องเล่นเหมอืนสวนสนุกทัว่ไปและทุกเครื่องเล่นกจ็ะมคีวำมเลโก ้ซึง่ภำยในจ ำลองเป็นเมอืงเลโกท้ีม่เีลโก้
มำกกว่ำ 45 ลำ้นชิน้และมคีนเขำ้เยีย่มชมเกอืบ 2 ลำ้นคนต่อปี ถอืเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ ำคญัแห่งหนึ่งของ
เดนมำรก์ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงต่อสู่เมืองออรฮ์สุ Aarhus เมอืงท่ำส ำคญัและใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ
เดนมำรก์ ก่อตัง้โดยชำวไวกิง้ตัง้เเต่ช่วงศตวรรษที ่10 ท ำใหต้วัเมอืงมอีำคำรเก่ำเเก่มำกมำยทีย่งัคงตัง้
ตระหงำ่นเเละกลำยมำเป็นสถำนทีท่่องเทีย่วทีม่คีวำมส ำคญัอยำ่งมำก โดยมพีพิธิภณัฑห์ลำยแห่งในเขตเมอืงที่
ท ำใหส้มัผสัควำมเป็นไวกิง้ไดอ้ย่ำงชดัเจน อำท ิDen Gamle By หรอืพพิธิภณัฑเ์มอืงเก่ำซึง่เหมอืนเป็นเมอืง
เก่ำของแทท้ัง้หมดแต่ทีจ่รงิแลว้ที่นี่คอืพพิธิภณัฑก์ลำงแจง้ขนำดใหญ่สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ.1550 ถงึปลำยศตวรรษ



 

 

ที ่19 ภำยในเตม็ไปดว้ยอำคำรบำ้นเรอืนโบรำณ อำคำรส ำนักงำน รำ้นขำยของช ำ ทีท่ ำกำรไปรษณีย ์โรงเรยีน
และโรงภำพยนตร ์โดยอำคำรทกุหลงัถูกขนยำ้ยมำในสภำพทีส่มบูรณ์ทีสุ่ด เพื่อจ ำลองใหเ้ขตเมอืงเก่ำนี้ดูสม 
จรงิเสมอืนเมอืงเก่ำทีม่ผีูค้นอำศยัอยู่มำเป็นเวลำนำน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กัระดบั 4 ดาว First Hotel Atlantic หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ำม ออรฮ์สุ-เกำะโรโม-ซนัเดอรเ์บิรก์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืง Skaerbaek อนัเป็นทีต่ัง้ของเมอืงทีเ่ชื่อมไปยงัเกาะโรโม Romo Island เกำะเลก็ๆ ทำง
ตอนใตสุ้ดของหมู่เกำะ Wadden Sea ทำงทศิตะวนัตกของเดนมำรก์ โดยม ีRomo Dum ทีเ่ป็นสนัเขือ่นและ
ถนนเชื่อมระหว่ำงเกำะกบัแผ่นดนิใหญ่มรีะยะทำงประมำณ 9 กม. ซึง่ทีเ่กำะโรโมนักท่องเทีย่วนิยมไปเล่นน ้ำ
ชำยหำดและท ำกจิกรรมต่ำงๆ อำท ิwind skating ขีม่ำ้เลยีบชำยหำด กจิกรรมมนิิไดรฟ์กอลฟ์ ดนูกและ
กจิกรรมหำหอย Oyster หรอืไปแคมป์ป้ิงกลำงทะเลทรำยเลก็ๆ บนเกำะแห่งนี้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 
ชัว่โมง) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองซนัเดอรเ์บิรก์ Sonderborg เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิทะเลบอลตกิบรเิวณช่องแคบ Alssund 

เป็นเมอืงขนำดกลำงมปีระชำกรรำวๆ 30,000 คน ถอืเป็นเมอืงท่ำส ำคญัทำงใตข้องเดนมำรก์ (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น ำท่ำนแวะถ่ำยรปูกบั Sonderborg Castle หรอื Sonderborg Slot ปรำสำทแห่งนี้มี
ประวตัศิำสตรอ์นัยำวนำนเกอืบ 800 ปี และเคยใชเ้ป็นโรงเรยีนเตรยีมทหำรของรำชวงศม์ำอย่ำงยำวนำนจนถงึ
ปี 2013 รวมถงึเคยใชเ้ป็นทีค่มุขงักษตัรยิ์ครสิเตยีนที ่2 ของเดนมำรก์ดว้ย ปัจจุบนัใชเ้ป็นพพิธิภณัฑบ์อกเล่ำ
ประวตัคิวำมเป็นมำของเมอืง 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กัระดบั 4 ดาว Hotel Sonderborg Strand หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่  ซนัเดอรเ์บิรก์-โอเดนเซ่  
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่เมืองโอเดนเซ่ Odense (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็น

อนัดบั 3 ของประเทศเดนมารก์ ตัง้อยู่ตอนกลางค่อนไปทางเหนือของเกาะ Fyn และเป็นหนึ่งในเมอืงทีเ่ก่าแก่
ทีสุ่ดของเดนมารก์  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง The Ugly Duckling Restaurant 
บ่าย น ำท่ำนเดนิเล่นชมยา่นเมืองเก่าโอเดนเซ่ โดยเริม่จำกทีต่ัง้บำ้นเกดิของฮนัส ์ครสิเตยีน แอนเดอรเ์ซน บน

ถนนทีช่ื่อเดยีวกนักค็อืถนน Hans Christian Andersen ซึง่เป็นกวชีื่อดงัชำวเดนนิชทีม่อีทิธพิลในช่วงศตวรรษ
ที ่19 และเป็นผูป้ระพนัธน์ิทำนและวรรณกรรมเดก็ชื่อกอ้งโลกอย่ำง The Little Mermaid, เดก็หญงิไมข้ดีไฟ, 
The Ugly Duckling หรอื “ลูกเป็ดขีเ้หร่" เป็นตน้ น ำท่ำนชมย่ำนเมอืงเก่ำและแวะถ่ำยรปูกบัศำลำว่ำกำรเมอืงโอ
เดนเซ่ City Hall อำคำรสนี ้ำตำลแดงทีถู่กสรำ้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1880 ในสไตลอ์ติำเลีย่นโกธคิ 
จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กัระดบั 4 ดาว First Hotel Grand หรอืระดบัเทยีบเทา่ 



 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กัดว้ยเมนูพืน้เมอืง จากนัน้ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

วนัทีห้่ำ  โอเดนเซ่-เฮลซิงกอร ์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองเฮลซิงกอร ์Helsingor ตัง้อยู่รมิทะเลระหว่ำงช่องแคบของเดนมำรก์-สวเีดน ทำงตอน
เหนือของเกำะเชลลนัดแ์ละเป็นเมอืงชมุชนกำรคำ้มำตัง้แต่ศตวรรษที ่13 (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 
ชัว่โมง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี Asia House Restaurant 
บ่าย น ำท่ำนชมเมอืงเฮลซงิกอรเ์มอืงทีต่ัง้อยูใ่กลก้บัประเทศสวเีดนทีสุ่ด น ำท่ำนถ่ำยรปูกบัโบสถ ์St. Mary’s 

Church ทีเ่ดมิเคยเป็นอำรำมสงฆข์องคณะนักบุญคำรเ์มไลท ์โดยถูกก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่15 เป็น 1 ใน 3 
แห่ง ทีถู่กสรำ้งโดยกษตัรยิเ์อรคิที ่7 เป็นโบสถ์เก่ำแก่ประจ ำเมอืงเฮลซงิกอร ์จำกนัน้น ำท่ำนแวะชมและ
ถ่ายรปูภายนอกกบัปราสาทโครนบอรก์ Kronborg Castle ปรำสำททีถู่กสรำ้งมำเกอืบ 500 ปี โดยมปีระวตัิ
ควำมเป็นมำตัง้แต่ศตวรรษที ่15 โดยเริม่แรกเป็นป้อมปรำกำร แต่ต่อมำในชว่งปี 1574-1585 ไดถู้กดดัแปลง
เป็นปรำสำททีม่สีถำปัตยกรรมแบบเรอเนซองสใ์นทำงตอนเหนือของยโุรป จนท ำใหไ้ดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลกโดยองคก์ำรยเูนสโกในปี ค.ศ. 2000 เป็นทีรู่จ้กักนัดใีนหมูช่ำวยโุรปจำกบทละครแฮมเลต็ วรรณกรรม
ชิน้เอกของวลิเลยีม เชคสเปียร ์ซึง่ตรงทีต่ัง้ปรำสำทตรงจุดน้ีมอี่ำวทีม่คีวำมกวำ้ง 4 กโิลเมตร ซึง่เป็นส่วนทีแ่คบ
ทีสุ่ดและท ำใหเ้ป็นจุดยทุธศำสตรส์ ำคญัของกำรรกัษำป้อมในต ำแหน่งทีส่ำมำรถควบคมุกำรเดนิเรอืในบรเิวณ
ทะเลบอลตกิ 
จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กัระดบั 4 ดาว Konventum Hotel & Conference หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กัดว้ยเมนูแบบพืน้เมอืง จากนัน้ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
 

วนัทีห่ก  เฮลซิงกอร ์- เฮลซิงเบิรก์ (สวเีดน) - มลัโม่ (สวีเดน) - โคเปนเฮเก้น (เดนมำรก์) 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ท่ำเรอืเฟอรร์ีเ่พื่อขำ้มพรมแดนไปยงัเมืองเฮลซิงเบิรก์ Helsingborg ประเทศสวีเดน (ใช้
เวลำเดนิทำงประมำณ 20 นำท)ี และเดนิทำงต่อโดยรถสู่เมืองมลัโม่ Malmo เมอืงหลกัทำงตอนใตข้องประเทศ
สวเีดน และเป็นเมอืงทีม่ขีนำดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของสวเีดน รองจำกสต๊อกโฮลม์และเมอืงโกเธนเบริก์ และเป็น
เมอืงทีใ่หญ่เป็นดบั 6 ในกลุ่มประเทศแถบสแกนดเินเวยี มลัโม่ถอืเป็นเมอืงส ำคญัในแถบภำคใตข้องสวเีดนแหง่
นี้อยู่ในเขตของแควน้โอเรซุน เป็นเมอืงเก่ำแกแ่ละมอีุตสำหกรรมมำกทีสุ่ดในแถบสแกนดเินเวยี (ใชเ้วลำ
เดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง Jensens Steak House 
บ่าย ใหท้่านมเีวลาเดนิเล่นในเขตเมอืงเก่าของเมอืงมลัโม่ ทีต่ัง้อยู่บนชายฝัง่ตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ เเละมี

ชื่อเสยีงอย่างมากในเรื่องของสวนสาธารณะจนไดฉ้ายาว่าเป็นเมอืงแหง่สวนสาธารณะ น าท่านแวะถ่ายรปูดา้น
นอกปราสาทมลัโม สรา้งขึน้โดยกษตัรยิอ์รีกิแห่งปอมเมอเรเนียในปี ค.ศ.1436 ก่อนทีพ่ระเจา้ครสิเตยีนที ่3 
แห่งเดนมารก์ จะทรงโปรดใหม้กีารปรบัปรุงใหม่ในชว่งปี ค.ศ.1530 ซึง่เป็นช่วงทีเ่มอืงมลัโมยงัอยู่ภายใตก้าร
ปกครองของเดนมารก์ เพื่อวตัถปุระสงคท์างดา้นความปลอดภยัของเมอืงทางดา้นทศิตะวนัตกเเละควบคุม

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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81


 

 

การคา้ขายทางเรอืในช่องเเคบโอเรซุนด ์นอกจากนี้เเลว้ปราสาทเเห่งนี้ยงัโด่งดงัเพราะชาวเดนมารก์ใชเ้ป็น
สถานทีคุ่มขงัเจมส ์เฮปเบริน์ พระสวามคีนทีส่ามของสมเดจ็พระราชนิีแมรี ่แห่งสกอ็ตเเลนดเ์เละในช่วง
ศตวรรษที ่19 ยงัใชล้านของปราสาทเป็นลานประหารอกีดว้ย จากนัน้ชมศาลากลางเมอืงมลัโม่ หรอื Malmo 
City Hall ทีส่รา้งมาตัง้เเตศ่ตวรรษที ่16 ถงึ 19 โดยอยู่บรเิวณของจตัุรสั Stortorget จตัุรสัทีเ่ก่าเเก่ทีสุ่ดของ
เมอืง โดยอาคารเเห่งนี้มคีวามโดดเด่นเเละมเีสยีงดนตรขีบักล่อมอยู่ตลอดเวลา โดยใกล้ๆ  กนัเป็นทีต่ัง้ของ
โบสถ์ St.Peter’s Church โบสถเ์ก่าแก่ประจ าเมอืงทีม่สีถาปัตยกรรมแบบโกธคิถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่14 
ดว้ยอฐิน ้าตาลสแีดงและถอืเป็นโบสถ์หลกัประจ าเมอืงดว้ย จากนัน้ใหท้่านแวะถา่ยรปูกบัอาคาร Turning Torso 
Tower อาคารทีเ่ป็นทีอ่ยู่อาศยัทีส่งูทีสุ่ดในกลุ่มสแกนดเินเวยีและมชีื่อเสยีงในดา้นการออกแบบทีบ่ดิเกลยีว
เลก็น้อยของสถาปนิคชาวสเปน บางแห่งเรยีกตกึนี้ว่า Twisting Torso สรา้งเสรจ็ในปี 2005 ดว้ยความสงู 190 
เมตร ประกอบดว้ยตวัอาคาร 54 ชัน้ และหมุนเกลยีวจากฐานล่าง 90 องศา สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางขา้ม
พรมแดนสู่เมืองโคเปนเฮเก้น Copenhegen ประเทศเดนมารก์ โดยใชเ้สน้ทางสะพานโอเรซุน Oresund 
Bridge สะพานทีเ่ชื่อมระหว่างประเทศสวเีดนทีเ่มอืงมลัโลและเมอืงโคเปนเฮเกน้ของประเทศเดนมารก์ ถอืเป็น
สะพานทีม่คีวามยาวทีสุ่ดทีร่วมทัง้เสน้ทางรถยนต ์ทางดว่น และรถไฟเขา้ไวด้ว้ยกนั โดยมคีวามยาวกว่า 8 
กโิลเมตร และสะพานแหง่นี้ยงัท าหน้าทีเ่ป็นแกนหลกัในการรบัสง่ขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ตโดยใชส้ายดาตา้ลงิค ์
ระหว่างโซนยโุรปตะวนัออกยุโรปกลางและสแกนดเินเวยีอกีดว้ย ผ่านชมทศันยีภาพอนังดงามของทะเลนอกสุด
ไกล จนถงึเมอืงโคเปนเฮเก้น Copenhagen เมอืงท่ีมบีรรยากาศสวยซึ้ง และสง่างามดงัเมอืงแห่งเทพ
นิยาย โคเปนเฮเกนเป็นทัง้เมอืงหลวงและเมอืงชายฝัง่ทะเลของประเทศเดนมารก์ ตัง้อยูช่ายฝัง่
ตะวนัออกของเกาะซแีลนด ์และเป็นย่านธุรกจิทีส่ าคญั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง). 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย Poonchai Restaurant 
จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กัระดบั 4 ดาว Hotel Copenhagen Island / Scandic Copenhagen หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
 

วนัทีเ่จด็  โคเปนเฮเก้น-ช้อปป้ิงยำ่น Stroget 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น ำท่ำนเขำ้ชมพระราชวงัอมาเรียนบอรก์ Amalienborg Palace พระรำชวงัทีพ่ระรำชนิีมำรเ์กรเธอที ่2 แหง่
รำชวงศเ์ดนมำรก์ประทบัอยู่และเป็นทีป่ระทบัของรำชวงศเ์ดนมำรก์มำตัง้แต่ ค.ศ.1794 เป็นสถำปัตยกรรม
แบบรอ็คโคโค เป็นพระรำชวงัฤดหูนำวทีส่รำ้งเพื่อเฉลมิฉลองวำระครบรอบ 300 ปี ของรำชวงศไ์อดเ์ดนบวรก์ 
โดยพระรำชวงัแหง่นี้ม ี4 อำคำร แมร้ปูลกัษณ์ภำยนอกของพระรำชวงัทัง้ 4 มลีกัษณะทีเ่หมอืนกนั แต่ภำยใน
พระรำชวงัแต่ละอำคำรไดถู้กตกแต่งแตกต่ำงกนัไปตำมรสนิยมของผูอ้ยู่อำศยัเดมิ แต่ละหอ้งไดต้กแต่งอย่ำง
หรหูรำ ซึง่มบีำงสว่นของพระรำชวงัเปิดใหเ้ขำ้ชม และยงัเปิดเป็นพพิธิภณัฑข์นำดเลก็จดัแสดงงำนศลิปะ 
ภำพเขยีน เครื่องแต่งกำย เครื่องประดบัอญัมณี สิง่ประดษิฐอ์ื่นๆ และเอกสำรทำงประวตัศิำสตร ์ทีม่กีำรเกบ็
รวบรวมในช่วงเวลำ 400 ปีเลยทเีดยีว และดำ้นนอกบรเิวณตรงกลำงเป็นจตัุรสัทีต่ัง้อนุสำวรยี์กษตัรยิเ์ฟรด 
เดอรกิที ่5 แห่งเดนมำรก์ จากนัน้ชมจตุัรสัอมาเลียนบอรก์พาเลสและซิต้ีฮอลลห์รือศาลาวา่การเมือง และ
เข้าชมปราสาทโรเซนบอรก์ Rosenborg Castle ปราสาททีส่รา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่17 ในศลิปะแบบเรอ
เนสซองสห์รอืสรา้งในสมยัพระเจา้ครสิเตยีนที ่4 นอกจากความงามของภายนอกแลว้ ภายในปราสาทแห่งนี้ยงั
เป็นทีเ่กบ็เครื่องเพชรมหามงกุฎและเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ของราชวงศเ์ดนมารค์ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนัอกี



 

 

ดว้ย ท่านจะไดเ้หน็หอ้งเกบ็สมบตัอินัล ้าค่าของราชวงศเ์ดนมารก์ ซึง่ภายในปราสาทไดจ้ดัแสดงไวเ้ป็นจ านวน
มาก 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี China Palace Restaurant 
บ่าย น าท่านชมน ้าพแุห่งราชินีเกฟิออน The Gefion Fountain ซึง่สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1908 ชื่อ Gefion นี้คอืชื่อ

ของเทพเจา้ในต านานของชาวสแกนดเินเวยี และถ่ายรปูคู่กบัเงือกน้อยลิตเต้ิลเมอรเ์มด สญัลกัษณ์ของเมอืง
ซึง่ยงัคงนัง่เศรา้รอเจา้ชาย ตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอนัลอืลัน่ของนักเล่านิทานระดบัโลก ฮนัสค์รสิเตยีน-แอน
เดอรส์นั โดยไดร้บัการสนับสนุนจากบรเิวอร-์จาคอ็บเซ่น เจา้ของมลูนิธคิารล์สเบริก์ จากนัน้น าทา่นสู่ท่าเรือนู
ฮาวน์ Nyhavn ซึง่แปลว่า “ท่าเรอืใหม่” ทีเ่ดมิเคยเป็นทา่เรอืพาณิชยท์ีไ่วส้ าหรบัเรอืจากทัว่ทุกมมุโลกมาเทยีบ
ท่า บรเิวณน้ีจงึรายลอ้มไปดว้ยผบั บาร ์และรา้นขายเหลา้ จากนัน้จงึค่อยๆ ปรบัปรุงขึน้มาเป็นรา้นอาหารและ
ตกึรามบา้นช่องทีม่สีสีนัสดใส อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรปูบรเิวณท่าเรอืมฉีากหลงัเป็นอาคารหลากสี
สดใส จากนัน้ใหท้่านไดช้้อปป้ิงถนนสตรอยก ์Stroget ย่านชอ้ปป้ิงทีม่ชีื่อเสยีงและเก่าแก่ทีสุ่ดใจกลางกรุง
โคเปนเฮเกน้ ถนนชอ้ปป้ิงทีย่าวทีสุ่ดในโลก เริม่จากศาลาว่าการเมอืงไปสิน้สุดที ่Kongens Nytorv ทีม่สีนิคา้
แบรนดเ์นมชื่อดงักว่า 100 รา้นคา้ อาท ิLouis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, 
Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงกบัเมนูแซลม่อนย่าง Vita Restaurant 
จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กัระดบั 4 ดาว Hotel Copenhagen Island / Scandic Copenhagen หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีแ่ปด โคเปนเฮเก้น (อิสระเตม็วนั) 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

อิสระเตม็วนัให้ท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่าหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ จากยา่นช้อปป้ิง  
  (ไม่มีรถโค้ชบริการ อิสระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั) 

 สถำนทีแ่นะน ำในตวัเมอืงโคเปนเฮเกน้ โดยท่ำนสำมำรถอสิระเทีย่วชมสถำนทีเ่หล่ำนี้หรอืนอกเหนือจำกน้ีได้
เช่นกนัและเดนิทำงดว้ยตวัท่ำนเอง 

 - ถนนสตรอยเกต Stroget แหล่งชอ้ปป้ิงทีใ่หญท่ีสุ่ดของโคเปนเฮเกนและอยู่ใจกลำงเมอืง เป็นถนนคนเดนิ
ยำวทีสุ่ดในโลกทีม่คีวำมคบัคัง่ของรำ้นคำ้ ตัง้แต่สนิคำ้รำคำถูกและสนิคำ้แบรนดเ์นมที่มรีำคำแพงทีสุ่ดในโลก
อำท ิหลุยสว์ติตอง ชำแนล รำ้นนำฬกิำหรแูบรนดด์งัจำกสวสิ พอรซ์เลน เป็นตน้ ซึง่ถนนคนเดนิน้ีมคีวำมยำว
ถงึ 1.1 กโิลเมตรครอบคลุม ถนน 4 สำยดว้ยกนัคอื Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet และ 
Ostergade 

 - Tivoli Gardens เป็นสวนสนุกทีเ่ก่ำแก่มำกทีสุ่ดเป็นอนัดบั 2 ของโลก มอีำยุเกอืบ 200 ปี ตัง้อยู่ใจกลำงเมอืง
โคเปนเฮเกน้เปิดใหเ้ขำ้ชมตัง้แตปี่ค.ศ.1843 โดยรองรบันักท่องเทีย่วกวำ่ 4 ลำ้นคนต่อปี เป็นสถำนทีท่ีส่รำ้งแรง
บนัดำลใจใหแ้ก่สวนสนุกอกีหลำยแหง่ทัว่โลก รวมถงึดสินิยเ์วลิด ์Disney World ทีผู่ก้่อตัง้กไ็ดร้บัแรงบนัดำลใจ
จำกสวนสนุกแหง่นี้เช่นกนั 

 - Christiansborg Palace อกีหนึ่งอำคำรสถำปัตยกรรมและสถำนทีท่่องเทีย่วส ำคญัของเมอืงโคเปนเฮเกน 
ปัจจบุนัเป็นทัง้อำคำรรฐัสภำและสถำนพ ำนักของนำยกรฐัมนตรแีห่งประเทศเดนมำรก์ โดยตวัพระรำชวงัแหง่นี้
ถอืเป็นพระรำชวงัล ำดบัที ่3 ทีถ่กูก่อตัง้ขึน้ในพืน้ทีห่อ้งนี้ตัง้แต่ปี 1907 ซึง่แต่เดมินัน้เป็นทีต่ัง้ของปรำสำทหนิ
โบรำณอำยุเกอืบ 1,000 ปี ก่อนทีจ่ะถูกรือ้ท ำใหมใ่นเวลำต่อมำจนเป็นสถำปัตยกรรมในปัจจุบนั 



 

 

 - Copenhagen Canal Tour ทำ่นสำมำรถเลอืกซื้อทวัรล่์องเรอืชมควำมเป็นอยูข่องเมอืงโคเปนเฮเกน้ โดยกำร
ล่องเรอืผ่ำนล ำคลองเลก็ๆพรอ้มกบัไกดพ์ดูบรรยำยเป็นภำษำองักฤษ ผ่ำนตำมสถำนทีเ่ทีย่วต่ำงๆ และจอดให้
ลงไปถ่ำยรปูตรงท่ำเรอืย่ำน Nyhavn และวนไปถงึ The Little Mermaid แลว้กลบัมำทีจุ่ดเดมิ (ค่ำใชจ้่ำย
ประมำณ 500-600 บำท) 

 - The Round Tower อำคำรทรงกระบอกทีก่่อสรำ้งมำตัง้แต่ปี 1642 ถูกก่อตัง้ขึน้เพื่อเป็น “หอดดูำว” ของ
กษตัรยิ ์Christian ที ่4 ของรำชวงศเ์ดนมำรก์ซึง่ปัจจุบนัไดถู้กปรบัโฉมใหก้ลำยมำเป็นจุดชมววิตวัเมอืง
โคเปนเฮเกน ถำ้เดนิขึน้บนัไดวนขึน้ไปจนถงึดำ้นบนสุดแลว้จะพบกบัววิ 360 องศำ 
จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กัระดบั 4 ดาว Hotel Copenhagen Island / Scandic Copenhagen หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีเ่ก้ำ  โคเปนเฮเก้น-สนำมบิน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  ใหท้่านเตรยีมตวัเชค็เอ๊าทท์ีพ่กั จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิโคเปนเฮเกน้และเผื่อเวลาใหท้า่นท าคนื
  ภาษทีีส่นามบนิ   
13.50 น.  ออกเดินทางกลบัสู่สนามบินสุวรรณภมิู โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG951 
 **ก ำหนดกำรเดินทำงช่วงวนัที  ่19-28 มี.ค.และเดือน เม.ย.2565 เปลีย่นเวลำบินเป็น 14.25 น. ถึง

สนำมบินสุวรรณภมิูเวลำ 06.00 น.** 
 

วนัทีสิ่บ  สนำมบินสวุรรณภมิู 
06.20 น.   เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.. 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย**   

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
รายการการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน ขึ้นอยู่กบัเหตุการณ์ต่างๆ อาทิเช่น การจราจร  การซ่อมแซมถนน  สภาพ
อากาศ  หิมะตก  การเมือง  การจลาจล  การปกครอง หรือภยัธรรมชาติ เป็นต้น ซ่ึงอาจมีการปรบัเปล่ียนแปลงตาม

ความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

อตัราค่าเดินทาง  22-31 ม.ค./ 15-24 ก.พ./ 19-28 มี.ค.2565 /  
9-18 เม.ย./ 26 เม.ย.-5 พ.ค.2565  

  

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการด้านการเตรียมเอกสารและการนัดหมาย ท่านละ 4,900 บาท 
ช าระพร้อมค่ามดัจ าทวัร ์** 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 

หมายเหตุ 

•  อตัรำค่ำเดนิทำงนี้ตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำรทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ ำนวนไมน้่อยกว่ำ 15 ท่ำน 
• เน่ืองจำกเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแลว้ไม่สำมำรถยกเลกิหรอืเปลีย่นคนเดนิทำงไดร้วมทัง้ไม่สำมำรถ Refund ตัว๋ได ้
• กรณีท่ำนทีม่ตีัว๋ของสำยกำรบนิอื่นหรอืร่วมเดนิทำงโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสำรตำมรำยกำรทวัรห์รอืของทำงบรษิทัทวัร ์ กรุณำ

ตรวจสอบวนัและเวลำกำรเดนิทำงของท่ำนและแจง้ล่วงหน้ำเน่ืองจำกมกีำรเกีย่วขอ้งกบักำรยื่นวซี่ำ ซึง่ผูเ้ดนิทำงไม่สำมำรถยื่น
วซี่ำพรอ้มคณะได ้ 

• กำรด ำเนินกำรขอวซี่ำจะตอ้งใชเ้วลำพจิำรณำวซี่ำโดยรวมประมำณ 15-21 วนัท ำกำร ดงันัน้จงึขอควำมร่วมมอืในกำรจดัเตรยีม
เอกสำรส ำหรบักำรยื่นขอวซี่ำใหค้รบถว้นและสมบูรณ์ ทัง้นี้เพื่อเป็นผลดแีละควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรด ำเนินกำรขอวซี่ำ และ
ทุกท่ำนจะตอ้งไปแสดงตวัต่อเจำ้หน้ำทีส่ถำนทตูพรอ้มถ่ำยภำพและสแกนน้ิวมอื 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
• ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิไทย เสน้ทำง กรงุเทพฯ-โคเปนเฮเกน้-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
• ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2 ท่ำนต่อหอ้ง)เน่ืองจำกโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณีที่

เดนิทำง 3 ท่ำน ท่ำนตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช ำระค่ำพกัเดีย่วเพิม่  
• ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำร 
• ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่ำภำษสี ำหรบันักท่องเทีย่วหรอืภำษเีมอืงส ำหรบักำรเขำ้พกัในเมอืงทุกแห่ง 

 Memorable Denmark 10D7N, TG 
โคเปนเฮเก้น-บิลลุนด-์ซนัเดอรเ์บิรก์-โอเดนเซ่- 

เฮลซิงกอร-์มลัโม่ 
ม.ค.-มี.ค.2565 เม.ย.2565 

ราคาผูใ้หญ่ ท่านละ 106,900 112,900 

ท่านทีต่อ้งการพกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 24,900 29,900 

ท่านทีม่ตี ัว๋โดยสารอยู่แลว้และตอ้งการเดนิทางพรอ้มคณะ 
ท่านละ  75,500 78,300 



 

 

• ค่ำธรรมเนียมบรกิำรหวัหน้ำทวัร์ของบรษิทัจำกกรุงเทพฯ อ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
• ค่ำทปิบรกิำรพนักงำนขบัรถรวมถงึทปิหวัหน้ำทวัรท์ีเ่ดนิทำงด้วยตลอดกำรเดนิทำง 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท, ส าหรบัเดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, 
ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิัทประกนัฯ) หากสนใจซื้อประกนัสุขภาพหรอืประกนัภยัการ
เดนิทางแบบอื่นๆ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร ์

• ค่ำภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที่ 26 พ.ย.
2564 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลงัหรอือตัรำกำรผกผนัค่ำน ้ำมนัหรอืภำษใีดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฏและเงือ่นไขของสำยกำร
บนิ 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษเีท่านัน้) 
• ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (25 กโิลกรมั / จ ำกดั 1 ใบ/ท่ำน) 
• ค่ำธรรมเนียมวซี่ำเชงเกน้และคำ่บรกิำรดำ้นกำรนัดหมำยและเอกสำร ท่ำนละ 4,900 บำท โดยช ำระพรอ้มมดัจ ำ 
• ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 
• ค่ำอำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
• ค่ำทปิพนักงำนยกกระเป๋ำ ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัรำเรยีกเกบ็ค่ำบรกิำรจำกแต่ละโรงแรม ซึง่ท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิ

ดว้ยตวัท่ำนเองเพื่อป้องกนักำรสญูหำย 
• ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครื่องดืม่และคำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เอง ค่ำโทรศพัท ์ ค่ำซกัรดี ฯลฯ 
• ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอืคนต่ำงดำ้ว 
• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึและไม่มแีจกน ้ำดืม่ในระหว่ำงทวัร ์ยกเวน้น ้ำดื่มระหว่ำงมือ้อำหำร อำท ิมือ้กลำงวนัและค ่ำ

ทีก่ ำหนดไวใ้นรำยกำรทวัร ์
• สญัญำณ Wifi และค่ำอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้ส่วนพืน้ทีส่ำธำรณะภำยในโรงแรมทีม่กีำรใหบ้รกิำรฟรหีรอืบำงโรงแรม

อำจมใีหบ้รกิำรบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบำยของแต่ละโรงแรม)   
• ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ัง่เพิม่เองค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัค่ำน ้ำมนั, ค่ำธรรมเนียมวซี่ำทีน่อกเหนือจำกทีร่ะบุหรอืค่ำแปล 
เอกสำร, ค่ำบรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซีำ่ หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

• ค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงหรอืประกนัสุขภำพหรอืประกนัวำตภยัหรอืเหตุรำ้ยแรงในต่ำงประเทศทีน่อกเหนือจำกประกนั
อุบตัเิหตทุีท่ำงบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่ำนสำมำรถซื้อประกนัเพิม่เตมิได ้

• ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทำงออกจำกประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทำง 
• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง (ราคาประมาณ 

180 EUR) 
• ค่าธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการด าเนินการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass  
• ค่าธรรมเนียมการตรวจโควดิและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) อย่างน้อย 1 วนั เมื่อเดนิทางถงึไทย (การ

เปลีย่นแปลงมาตรการและการเปลีย่นแปลงจ านวนวนัใหด้ปูระกาศจากทางภาครฐัเป็นส าคญั) 



 

 

 

ขัน้ตอนการสมคัรร่วมเดินทางกบัทวัร ์

ขัน้ตอน 1 ส่งแจง้เรื่องหรอืแบบฟอรม์การจองทวัร ์+ Copy passport ทีย่งัไม่หมดอายุ และจะตอ้งมอีายุเหลอืไม่น้อย
กว่า 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รายละเอยีดส่วนตวัเพิม่เตมิ เมื่อทางบรษิทัฯ ไดเ้อกสารครบทุกท่านที่
เดนิทางแลว้ จะเริม่ด าเนินการลงทะเบยีนตามขัน้ตอนทีป่ระเทศปลายทางก าหนด 

ขัน้ตอน 2 ผูเ้ดนิทางสามารถลงทะเบยีนในระบบ Thailand Pass ไดด้ว้ยตนเอง หรอืท่านทีต่อ้งการใหท้างบรษิทั
ด าเนินการให ้ขอใหแ้จง้ความตอ้งการล่วงหน้า ทางบรษิทัฯ จะด าเนินการลงทะเบยีนในระบบ Thailand 
Pass เพื่อขอ QR Entry Code หรอื Thailand Pass ID ส าหรบัใชเ้ดนิทางกลบัเขา้สู่ประเทศไทย โดย
เอกสารทีใ่ชส้ าหรบัการลงทะเบยีน Thailand Pass มดีงันี้ หนังสอืเดนิทาง, ใบรบัรองการฉีดวคัซนีโควดิ, 
ประกนัโควดิ(เฉพาะคนต่างชาต)ิ, หลกัฐานยนืยนัการจองโรงแรม ASQ หรอื SHA Plus 

ขัน้ตอน 3 ท่านช าระเงนิค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอืก่อนการเดนิทางอย่างน้อยก่อนการเดนิทาง 21 วนั เพื่อทีท่างบรษิทัจะ
ไดน้ าไปเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการเดนิทางของคณะทวัร ์

 
การช าระเงิน 

ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 35,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็ทนัที
หลงัจำกกำรจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว 
 

การยกเลิก 
1. หำกมกีำรยกเลกิไม่น้อยกว่ำ 30 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำ โดยทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์น

กำรเกบ็ค่ำใชจ้่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิค่ำมดัจ ำตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิ, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบรกิำรในกำรขอวซี่ำ และค่ำใชจ้่ำย
ทีจ่ ำเป็นอื่นๆ 

2. หำกมกีำรยกเลกิไม่น้อยกว่ำ 15 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ 70% ของค่ำทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรเกบ็ค่ำใชจ้่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิคำ่มดัจ ำตัว๋โดยสำรเครื่องบนิ, ค่ำธรรมเนยีมและค่ำบรกิำรในกำรขอวซี่ำ 
และค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอื่นๆ 

3. หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำรก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีต่อ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ กรณีทีลู่กคำ้อยู่ต่ำงจงัหวดั ใหท้่ำนตดิต่อเจำ้หน้ำทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสำรทุกครัง้ หาก

ออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหตุ  

o ผู้ที่สามารถเดินทางเข้ายโุรปได้นัน้ จะต้องได้รับการฉีดวคัซีนครบโดสตามชนิดของวคัซีน ไม่น้อยกวา่ 14 วนัก่อนการเดินทาง โดย
ต้องเป็นวคัซีนท่ีประเทศเดนมาร์กให้การรับรอง และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวคัซีนรวมถงึวคัซนีพาสปอร์ต 

o เดนิทางกลบัไทย ตอ้งลงทะเบยีนออนไลน์ในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเดนิทาง 
https://tp.consular.go.th/ 

o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

https://tp.consular.go.th/


 

 

o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ 
เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรอืควำมประพฤตส่ิอไปในทำงเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมทีก่องตรวจคนเขำ้
เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไมว่่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ ทำง

สำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำยของ
สมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสำรตอ้งสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจำกเจำ้หน้ำทีเ่กีย่วกบักำรน ำสิง่ของตอ้งหำ้มเขำ้สู่
อำคำรสนำมบนิหรอืตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอืส่วนหนึ่งส่วนใดของอำคำรท่ำอำกำศยำน อำท ิอำวธุปืนทุกชนิด
และส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอำกำศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบตำ่งๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจ ำลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้ำ/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะป,ู ธนูและลูกธนูหรอืหน้ำไม,้ กระบองไฟฟ้ำ, อุปกรณ์ฆำ่สตัว,์ สเปรยเ์ครื่องเทศ/สเปรยพ์รกิต่ำงๆ/สเปรยไ์ล่
สตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สน ้ำตำ, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวำนทุกชนิด, กรรไกรทีย่ำว
กว่ำ 6 ซ.ม.เมื่อวดัจำกจุดหมุน, เครื่องมอืส ำหรบัศลิปะกำรต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลำยแปลม, ดำบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่วสนิคำ้
, สว่ำนเจำะและหวัเจำะ, เครื่องมอืช่ำงทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพน่ไฟ, อุปกรณ์ไม่มคีมแต่อำจก่อใหเ้กดิอนัตรำย เช่น ไมเ้บส
บอล/ไมซ้อฟทบ์อล/ไมก้อลฟ์/ไมฮ้อกกี/้ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ ้ำส ำหรบัเล่นสกี, กระบอง, สนับมอื, วตัถุระเบดิทุกชนิด/ดอกไม้
เพลงิ/สำรเคมหีรอืส่วนประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคำมต่อควำมปลอดภยัของอำกำศยำน และอื่นๆ นอกเหนือจำก
ขำ้งตน้ทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหำ้มตำมส ำนักงำนกำรบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยก ำหนดและ/หรอืภำยใตก้ำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นกำร
รกัษำควำมปลอดภยักำรบนิพลเรอืนและกำรประเมนิภยัคุกคำมของส ำนักงำนกำรบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย (ตำมประกำศ
รำชกจิจำนุเบกษำวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแตล่ะสำยกำรบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนักส่วนที่
เกนิ 

o ท่ำนทีม่อีำกำร แพอ้ำหำร, มปัีญหำดำ้นสุขภำพหรอืตอ้งมกีำรใชย้ำเฉพำะ, รวมถงึท่ำนทีต่อ้งกำรควำมช่วยเหลอืและกำรดแูล
เป็นพเิศษ อำท ิท่ำนทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดกำรเดนิทำง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทำงบรษิทัฯ ใหท้รำบลว่งหน้ำตัง้แต่เริม่จองทวัร ์
เน่ืองจำกกฏทำงดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยั  ดำ้นโภชนำกำร ดำ้นกำรบนิ และดำ้นกำรบรกิำร อำจจะไม่ไดร้บัควำมสะดวก
ส ำหรบัผูท้ีม่ปัีญหำขำ้งตน้  

o ในประเทศต่ำงๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รื่องกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจนใน
เรื่องกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เน่ืองจำกสุขภำพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 
เดก็, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่ำนและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ หวัหน้ำทวัรม์คีวำม
จ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 



 

 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำค่อนขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอืปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอืกำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้ชมไม่
สำมำรถจองผำ่นระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่ำเขำ้
ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่ำง
กำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไม่มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ทำ่น เนื่องจำกได้
ช ำระค่ำธรรมเนียมด ำเนินกำรจอง (Reservation Fee) ไปแลว้  

o เน่ืองจากรายการทวัรน์ี้เป็นเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฎเิสธการเขา้ประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทกุกรณี 

o เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด 

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิตม์ำสหรอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นส่วนใหญ ่ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์

 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะ
ไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียง
ใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่างอาบน ้า ซึง่
ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตเดนมารก์)   
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15-21 วนัท าการ 
- ผู้ยื่นค าร้องต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันัดหมายยื่นค าร้องท่ีศนูยย์ื่น 
- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย์ืน่ 
- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย์ื่น โดยผู้ยื่นค าร้องต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผู้ยื่นค าร้องช าระเงินด้วยตนเอง 
- ผู้ยื่นค าร้อง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสุด พร้อมกรอกข้อมูลเบือ้งต้นส าหรบัเพื่อใช้ในการท า
นัดหมาย กรณุากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง พร้อมเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผู้แทน ยกเว้น ผู้
ยื่นค าร้องสูงอายมุากๆ หรือเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรบัรองบริษทั/กิจการร้านค้า, ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเดก็), 
ส าเนาสูติบตัร (กรณีผู้ท่ีอายุต า่กว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบยีนสมรส, ส าเนาทะเบยีนหย่า, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, ส าเนาใบ
เปล่ียนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเวน้ ส าเนาหนังสือสญัญาซื้อขาย/
สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบุเจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพื่อหลีกเล่ียงความ
ผิดพลาดในด้านงานแปล คา่ใช้จ่ายผู้ยื่นค าร้องจะต้องช าระด้วยตนเอง 

 

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  
- โดยนับวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนับแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน ผู้

เดนิทำงจะตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนังสอืเดนิทำงเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทำง  
- หน้ำหนังสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำว่ำงส ำหรบัวซี่ำอย่ำงน้อยไม่ต ่ำกว่ำ 3 หน้ำ   
- หำกท่ำนเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรยีมเล่มเก่ำใหด้ว้ยเน่ืองจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำ  
- ท่ำนทีม่ปีกหนังสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทำงนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 
เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉำกหลงัสขีำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทตูจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่ำ (ไม่ควรสวมเสือ้สขีำว)   
- รปูถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใส่แว่น, หำ้มคำดผมและหำ้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้ำตำ, หำ้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อำยส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 15 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  



 

 

- หำกเดก็อำยุมำกกว่ำ 15 ปี แต่ไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษำอยูถ่งึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทตูขอส ำเนำสตูบิตัรดว้ย
และกรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ้์านและเบอรมื์อถือ  
o ส ำเนำทะเบยีนสมรส กรณีท่ำนทีส่มรสแลว้  
o ส ำเนำใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่ำนทีม่กีำรเปลีย่นชื่อ 
o ส ำเนำใบเปลีย่นนำมสกุล กรณีท่ำนทีม่กีำรเปลีย่นนำมสกุล 
o ส ำเนำใบหย่ำ กรณีท่ำนทีห่ย่ำแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีดกำรเขำ้
ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน เป็นตน้ 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต ำแหน่ง, 
อตัรำเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลำและ ส ำเนำบตัรประจ ำตวัรำชกำร 
1 ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนังสอืรบัรองควำม
เป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไมต่ ่ำกว่ำ 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   
• หำกไมม่อีำชพีหรอืเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 
• หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพรอ้มแสดง

ส ำเนำสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพื่อแสดงควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอืชีแ้จง
เกีย่วกบัควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นับสนุนค่ำใชจ้ำ่ย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำนทำงดำ้น
กำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำง
พรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หำกควำมสมัพนัธไ์ม่
สำมำรถสบืได ้หรอืไม่เป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถูกปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นังสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 
 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส ำเนำสมุดรำยงำนประจ ำตวันักเรยีนหรอืส ำเนำบตัรนักเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใชส้ ำเนำสมุดบญัชเีงนิฝำกออมทรพัยส่์วนตวัแสดงชื่อเจำ้ของบญัช ีของธนำคำรใดๆ ถ่ำยส ำเนำ ทุกหน้ำ และปรบัสมุด

อพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีสุ่ดเท่ำทีจ่ะท ำได ้หรอืไม่เกนิ 10 วนันับจำกวนันัดหมำยยื่นวซี่ำ พรอ้มส ำเนำหน้ำบญัชหีน้ำแรก
ทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัช ี 

- หำกมกีำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำส ำเนำหน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัชขีองเล่มเก่ำทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิฝำก
เป็นปัจจุบนั 

- หำกรำยกำรปรบัสมุดบญัชขีองท่ำนมบีำงเดอืนหำยไป ขอใหอ้อกเป็น statement โดยออกจำกธนำคำรยอ้นหลงัไม่ต ่ำกว่ำ 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล่้ำสุดไมต่ ่ำกว่ำ 10 วนันับจำกวนันัดหมำยยื่นวซี่ำ แต่หำกใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีำร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ ำหนังสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษ ตำมควำมเป็นจรงิ อำท ิ
ไม่มกีำรเคลื่อนไหวเนื่องจำกไมไ่ดต้ดิต่อธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อำท ิเช่น บญัชเีงนิฝำกประจ ำ เป็น
ตน้ 



 

 

- กรณีทีเ่ดนิทำงเป็นครอบครวั หำกใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในกำรยืน่ขอวซี่ำ ตอ้งออกหนังสอืรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่ำงไรกต็ำม โดยเฉพำะคู่สำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมุดบญัชกีำรเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่ำจะ
จดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำจะตอ้งท ำจดหมำยรบัรองกำรเงนิพรอ้ม
ระบุชื่อและควำมสมัพนัธช์ีแ้จงตอ่สถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองบดิำหรอืมำรดำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำง

ไปต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอ
ตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบ
สถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้
สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พร้อมทัง้แนบ
สถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบั
มำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มชีแ้จงระบุควำมสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ำจจะ
เกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุำแนบฉบบัแปลเป็น
ภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำทำ่น
จะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทตูไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหมท่กุ
ครัง้ 
***  หำกสถำนทตูมกีำรสุ่มเรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกำยสุภำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะส่งเจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำร
เพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซี่ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวซี่ำของ
ท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซี่ำในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิัทฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ จะ
ขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใชห้นังสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยื่นวซี่ำ ท่ำนตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหน้ำ แตห่ำก
กรณีท่ำนทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยื่นวซี่ำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนังสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะตอ้งมำยื่น
เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 *** ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตำมทีร่ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซีำ่อนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซี่ำท่องเทีย่ว 



 

 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้ำ่นหลงัจำกทวัรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 วนั 
โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็นหลกั                  

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเขา้ยโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่งย่ืน

ค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม ่
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยวา่งไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 



 

 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

    ............................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์............................. 
     ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

 ................................................................................................................................................................ 
 

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น ................................................................... 
 

 โทรศพัทมื์อถือ ................................................ อีเมลล ์......................................................................... 
 

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเกี่ ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจน)  



 

 

  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ............................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์............................. 
  

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์............................................  หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้มี) ................................ 
 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)........................................................................................................          

 
8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

 
    ตัง้แตว่นัท่ี ...................................... ถึงวนัท่ี ........................................    รวม ........... วนั 
   

   ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  
 

   กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 
 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 

 ................................................................................................................................................................. 
 

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 
(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 
 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ......................................................................................................................................... 
 

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 
 


