
  

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 24105  ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hanseatic_League
https://en.wikipedia.org/wiki/Hanseatic_League


  

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง (1)  สนามบินสุวรรณภูมิ - แฟรงค์เฟิร์ต  
21.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์

สายการบินไทย แอร์เวย ์(เคาน์เตอร์ D) พร้อมเจา้หน้าท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและ
บตัรท่ีนัง่ก่อนการเดินทาง 

23.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติแฟรงคเ์ฟิร์ต โดยสายการบินไทย แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี TG920 

วนัที่สองของการเดนิทาง (2)  แฟรงค์เฟิร์ต - เวทซลาร์ - กรุงบอนน์ - ดุสเซลดอร์ฟ 
06.30 น. เดินทางถึง สนามบินแฟรงคเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนั หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่ “เมือง

เวทซลาร์” (Wetzlar) (70 กม.) เมืองในรัฐเฮ็สเซิน 
บนฝ่ังแม่น ้ าลาห์น เดินเล่นชมเมืองท่ีเต็มไปด้วย
ประวติัศาสตร์ รวมทั้งซากปรักหักพงัของโรมนั
โบราณและอิทธิพลจากการคา้ในยุคกลาง ถนนท่ี
ลัดเลาะไปตามตรอกซอกท่ีคดเค้ียว ท่ีมีบ้านไม้
ค ร่ึงหลัง  (Half-timbered houses) ท่ี เก่ าแก่ เป็น
เอกลกัษณ์ตั้งเรียงราย เช่นเดียวกบัสะพานหินเก่า
ท่ีขา้มแม่น ้ าลาห์นและโบสถ์หินทรายแห่งเซนต์
แมรีแห่งศตวรรษท่ี 12 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์บาโรก และโกธิกท่ีโดดเด่น จากนั้น เดินทางสู่ “กรุง
บอนน”์ (Bonn) (141 ก.ม.)   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ 
“ขาหมูเยอรมนั”    

บ่าย หลงัรับประทานอาหาร ชมกรุงบอนน์ อดีตเมือง
หลวงของเยอรมนีตะวนัตก ระหว่างปี ค.ศ.1949-

*** ทัวร์เยอรมนัเหนือ - เดนมาร์ก ฮันซีตกิ *** 
*** เขตการคา้ฮนัซีติก คือ กลุ่มพนัธมิตรทางการคา้และสมาคมพ่อคา้ท่ีก่อตั้งข้ึนเพ่ือรักษาเอกสิทธ์ิในการคา้ขาย
ตามชายฝ่ังทะเลของยโุรปเหนือตั้งแต่ทะเลบอลติกไปจนถึงทะเลเหนือ(เยอรมนั-เดนมาร์ก-สวีเดน-โปแลนด-์บอล
ติก) มีมาตั้ งแต่ในสมัยยุคกลางตอนปลายไปจนถึงสมัยใหม่ตอนต้น (ราวตั้ งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13 จนถึง 
คริสตศ์ตวรรษท่ี 17) ส่วนใหญ่เมืองเหล่าน้ีร ่ ารวยและมีเศรษฐกิจท่ีดีมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนั จึงท าให้เมืองมีความ
เจริญและสวยงามเป็นอยา่งยิง่ *** 
*** ทางบริษทัฯ ไดค้ดัเลือกเมืองท่ีสวยงาม น่ารัก มีประวติัความเป็นมาท่ีน่าสนใจและส่วนใหญ่เป็นเมืองมรดกโลก 
(Unesco World Heritage) รายการทวัร์ 11 วนั บินตรงโดยการบินไทย เท่ียวแบบสบายๆ เนน้อาหารอร่อย  
ท่ีพกัดี หวัหนา้ทวัร์เก่ง มีความรู้ บริการดี ท่านจะตอ้งประทบัใจอยา่งแน่นอน... 



  

1990 หรือเม่ือคร้ังท่ีเยอรมนีถูกแยกออกเป็นฝ่ังตะวนัตกละฝ่ังตะวนัออก และท่ีส าคญัยงัเป็นบา้นเกิดของคีตกวี
เอกของโลกชาวเยอรมนั “ลุดวิก แวน บีโธเฟ่น”  มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเขตเมืองเก่า จากนั้น เดินทางสู่ 
“เมืองดุสเซลดอร์ฟ” (Dusseldorf) (32 ก.ม.) เมืองหลวงของนอร์ทไรน์-เวสทฟ์าเลีย (North Rhine-Westphalia) 
ท่ีทอดตวัอยูริ่มแม่น ้ าไรน์ น าท่านเขา้สู่ “จตุัรัส Marktplatz” จตุัรัสเก่าแก่ของเมือง ซ่ึงมีประวติัยาวนานมาตั้งแต่
ปลายศตวรรษท่ี 16 ซ่ึงมีอนุสาวรียเ์จา้ชายโยฮนัน์ วลิเฮล์มท่ี 2 บนหลงัมา้ ซ่ึงตั้งอยูด่า้นหนา้ทางเขา้ศาลากลาง 
เดินชมยา่น Burgplatz ซ่ึงทอดตวัอยูริ่มแม่น ้าไรน์รายลอ้มไปดว้ยร้านคา้และร้านขายของมากมาย 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั :  LEONARDO ROYAL HOTEL DUSSELDORF  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่สามของการเดนิทาง (3) ดุสเซลดอร์ฟ - ปราสาทไวซ์เชอร์ริง - มึนสเตอร์ - ฮาเมอร์ลนิ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเดินทางสู่  “ปราสาทไวซ์เชอร์ริง” 
(Vischering Castle) (100 กม .) ป ราส าทแห่ ง น้ี 
สร้างข้ึนโดยบิชอป เกอร์ฮาร์ด วอน เดอ มาร์ก 
“Bischof Gerhard von der Mark” ตัวปราสาทมีคู
ล้อมรอบพร้อมสะพานท่ีทอดออกมาสู่พื้นดิน 
ปราสาทแห่งน้ียงัถูกจดัให้เป็น 1ใน 10 ปราสาทท่ี
มีคูล้อมท่ีสวยท่ีสุดในโลก  จากนั้ น  เดินทางสู่ 
“เมืองมุนสเตอร์” (29 กม.) ชมเมืองเก่าท่ีมีจุดเด่นท่ี Erbdrostenhof ซ่ึงเป็นศาลขุนนางแห่งศตวรรษท่ี 18 ท่ีน่า
ดึงดูดใจ เดินเล่นย่านตลาดเก่า “Prinzipalmarkt” 
ชมมหาวิหารมึนสเตอร์ “Münster Cathedral” ซ่ึง
เป็นโบสถ์แห่ งศตวรรษ ท่ี  13 ท่ี โดดเด่นของ
สถาปัตยกรรมสไตลโ์รมาเนสกแ์ละโกธิก  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ “เมืองฮาเมลิน” (Hameln) ในรัฐแซก

โซนีตอนล่าง ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้ าเวเซอร์ (158 กม.) 
เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงจากนิทานกริมม์ เร่ือง “นัก
เป่าป่ีแห่งฮาเมลิน” (The Pied Piper of Hamelin) 
หรือรู้จักกันอีกช่ือว่า “คนล่าหนูแห่งเมืองฮาเม
ลิน” และกล่าวกนัวา่เร่ืองน้ีเกิดข้ึนจริงท่ีเมืองน้ี ให้
ท่านเดินเท่ียว ชมยา่นเขตเมืองเก่าท่ีถือว่าสวยงาม
ท่ีสุดอีกเมืองหน่ึงของเยอรมนี อาคารบ้านเรือน
เก่าแก่ท่ียงัอนุรักษ์ไว ้ลกัษณะบา้นเป็นแบบ Half-



  

Timbered Houses จะสร้างโดยมีกรอบเป็นไมด้้านหน้าเป็นหน้าจัว่ และมีลวดลายต่างๆ พร้อมตวัอกัษรหรือ
ตราประจ าตระกูล บางหลงัก็เป็นรูปป้ันต่างๆ ดูสวยงามแปลกตา น าท่านชม “The Rattenfängerhaus” ท่ีบอก
เล่ากนัมาวา่เป็นบา้นของคนจบัหนู ตวัอาคารเป็นสถาปัตยกรรมเรอเนสซองส์สร้างตั้งแต่ปีค.ศ.1602 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั :  MERCURE HOTEL, HAMELIN  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง (4) ฮาเมอร์ลนิ - ฮันโนเวอร์ - เซลเลอ - เบรเมน    
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเดินทางสู่ “เมืองฮนัโนเวอร์” (Hannover)(50 ก.ม.) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของรัฐโลว์
เออร์แซกโซนี อดีตหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ บน
ฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าลีนท่ีกลายเป็นเมืองใหญ่
ในศตวรรษท่ี 13 ชมส่วนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของใจกลาง
เมืองคือ  Marktkirche น่ีคือตัวอย่างของรูปแบบ
สถาปัตยกรรมท่ีมกัพบในภาคเหนือของเยอรมนี 
อาคารก่อด้วยอิฐสีแดงเป็นลักษณะเด่นในหลาย
เมื องและห มู่ บ้ านท างตอน เห นื อ  บนถนน 
Burgstrasse ใกลก้บั Marktkirche มีบา้นปูนคร่ึงไม้
ท่ี เก่าแก่ท่ีสุดในฮันโนเวอร์ซ่ึงมีอายุย ้อนไปถึง
ศตวรรษท่ี 16 จากนั้น ท่านเดินทางสู่ “เมืองเซล
เลอ” (Celle)(40 ก.ม.) ตั้งอยูใ่นแควน้โลเวอร์ แซก
โซน่ี ริมแม่น ้ าอลัเลอ (Aller) ในอดีตเมืองเซลเลอ
เป็นเมืองชาวประมงเล็กๆ เม่ือ 1,000 ปีก่อนท่ีข้ึน
ช่ือในเร่ืองสถาปัตยกรรมท่ี เหมือนถอดแบบ
ออกมาจากในเทพนิยาย  เดินชมย่านอลัท์สตัดท ์
Altstadt หรือยา่นเมืองเก่าท่ีมีบา้นกรอบไมส้มยัศตวรรษท่ี 16-17 เรียงรายตามถนนทั้งสาย โดดเด่นในเร่ืองคาน
ไม้แกะสลัก บ้าน Hoppener Haus ท่ีสร้างข้ึนเม่ือปี 1532 คือบ้านท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสุดในบรรดาบ้าน
กรอบไมด้ว้ยกนัในเมืองแห่งน้ี  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลังอาหาร เดินทางสู่ “เมืองเบรเมน” (Bremen) (126 กม.) เมืองท่ีตั้ งอยู่บนริมฝ่ังแม่น ้ าวาร์เซอร์ (Weser) 

ใกล้ๆ กบัทะเลเหนือ ถือเป็นชายฝ่ังท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
ของเยอรมัน  โดยแต่เดิมนั้ น เบรเมนเป็นเพียง
หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ และได้มีการพฒันาจน
กลายมาเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัของเยอรมนัอยา่งมาก 
น าท่ าน ชม  “จัตุ รัส ม า ร์คพ ลัท ซ์ ”  ท่ี มี ศ าล า



  

ประชาคมรูปทรงสมยัฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ ประติมากรรมโรลนัด์ และวิหารทรงโกธิคเซนตเ์พทรี เดินเล่นบน
ถนนช่ือดงัเบิทเซอร์ตราเซและยา่นชนอร์ ท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ ส่วนตลาดไฟรมาร์คท่ีเบือร์เกอร์
ไวเด ซ่ึงมีอายยุาวนานกวา่ 960 ปีนบัวา่เป็นตลาดนดัประจ าปีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในเยอรมนั  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั :  RADISSON BLU HOTEL, BREMEN  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ห้าของการเดนิทาง (5)  เบรเมน - ฮัมบูร์ก - ชเวริน - เข้าชมปราสาทชเวริน   
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองฮัมบูร์ก” (Hamburg)(120 กม.) เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเยอรมนี 
รองลงมาจาก เบอร์ลิน และตั้งอยู่ระหว่างทะเลเหนือกับทะเลบอลติก ฮมับูร์กยงัเมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
เยอรมนี  ชมโบสถ์เซนตไ์มเคิล สร้างปี ค.ศ.1669 
ซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณ์และส่ิงก่อสร้างแห่งแรกทาง
ฝ่ั ง เมื อ ง ให ม่  จ าก นั้ น  ช ม อ าค าร ชี ลี เฮ้ า ส์ 
(Chilehuas) ส ร้างด้วย อิฐทั้ งหลังใน รูปแบบ 
บลิก-เอ็กเพรสชั่นนิสต์ ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของ
มรดกโลก เข้าสู่ “ย่านจตุัรัสกลางเมือง” ซ่ึงเป็น
ท่ีตั้งของศาลากลางของเมืองฮมับูร์ก เป็นอาคารท่ี
มีช่ือเสียง ตั้ งอยู่ในเขตใจกลางเมืองใกล้ๆ กบัทะเลสาบ Binnenalster เปรียบเสมือนหัวใจของฮมับูร์ก โดย
อาคารถูกสร้างข้ึนในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1866-1897 ในสไตล์นีโอ-เรอเนสซองซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณ์ของเขต
เมืองเก่า จากนั้น ชม “สไปเชอร์สตตั” (Speicherstadt) โกดงัเก่าแก่ริมน ้ า สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1883 ในรูปแบบนี
โอคลาสสิค-โกธิก ในช่วงเวลาดงักล่าวท่ีน่ีเคยมีโกดังสินคา้ริมน ้ ามากท่ีสุดในโลกจนท าให้ได้รับการข้ึน
ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปัจจุบนั   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้ น น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองชเวริน” (Schwerin) (110 กม.) ชเวรินเป็นเมืองหลวงของแควน้เมค

เลนบูร์ก-ฟอร์พอมเมิร์น เข้าชมภายในปราสาทชเวริน  (Schwerin Castle) พระราชวงัสมัยเรอเนซองส์ ตัว
ปราสาทตั้งอยูบ่นเกาะในทะเลสาบชเวรีนหน่ึงใน
ทะเลสาบท่ีงดงามของเยอรมัน ชมห้องต่างๆท่ี
ตกแต่งอยา่งหรูหรา และสวนท่ีสวยงาม มีเวลาให้
ท่านได้ชมความงดงามของสวนรอบๆปราสาท 
จากนั้น น าท่านเดินเขา้สู่เขตเมืองเก่าท่ีไดรั้บการ
ยกยอ่งวา่สวยงามท่ีสุดในแควน้เมคเลนบูร์ก เมือง
เก่าชเวรินเคยถูกเพลิงไหมม้าหลายคร้ังแต่ก็ยงัคงมี
บา้นเก่าหลายหลงัท่ียงัรอดพน้มาได ้ ชมบา้นไมส้ไตล์ ก่ึงไมผ้สมปูน (Half Timber) หลงัเล็กๆน่ารัก เสมือน
เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองเก่าชเวรินไปแลว้    

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ทอ้งถ่ิน เมนูสเต๊กเน้ือรสเลิศ (ท่านท่ีไม่ทานเน้ือววักรุณาแจง้แผนกเซลล)์ 



  

ที่พกั:  NH HOTEL, SCHWERIN  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่หกของการเดนิทาง (6) ชเวริน - รอสต๊อค - ล่องเรือแม่น า้วาร์โนว์ - วสิมาร์ - ลือเบค    
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองรอสต๊อค” (Rostock) (90 กม.) เมืองริมทะเลท่ีมีสถาปัตยกรรมอิฐสไตล์กอธิกท่ี
สวยงามในยุคฮนัเซียติกท่ีโดดเด่นในศตวรรษท่ี 
14-15  รอสต๊อคเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัฐเมค
เลนบูร์ก-ฟอร์พอมเมิร์นซ่ึงอยู่ทางตอนเหนือของ
ประเทศเยอรมนี และอยู่ริมฝ่ังทะเลบอลติก น า
ท่านล่องเรือในแม่น ้ าวาร์โนว ์(Warnow) ชม Alter 
Strom ซ่ึงเป็นแม่น ้าสายยอ่ยท่ีเก่าแก่และมีเสน่ห์ใน
ย่านชานเมืองของ Warnemünde ท่ี ริมฝ่ังจะเรียง
รายไปด้วยกระท่อมชาวประมงน่ารักๆ สีสันสวยงาม (งดล่องเรือในช่วงฤดูหนาว พ.ย.-มี.ค.) น าท่านเขา้สู่ 
“ยา่นเมืองเก่า” ชมศาลาวา่การเมือง (Rathaus) สไตล์ศิลปะสมยับาร๊อค ชมมหาวิทยาลยัรอสต๊อก ซ่ึงก่อตั้งข้ึน
ในปี ค.ศ.1419 ถือเป็นมหาวทิยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษกุง้มงักรรสเลิศ 
บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่ “เมืองวิสมาร์” (Wismar) (60 กม.) เมืองท่าท่ีส าคญัทางตอนเหนือของเยอรมนี อยู่ริม

ทะเลบอลติก มีอาคารเก่าแก่จากยุคกลางท่ีได้รับ
การอนุ รักษ์ ไว้เป็ นอย่างดี  จนได้ รับการข้ึน
ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2002 น าท่านชม
บริเวณท่าเรือเก่า (Old Hansa Harbor) ซ่ึงมีเสน่ห์
และสวยงามอย่างมาก น าท่านเดินเขา้สู่เขตเมือง
เ ก่ า เ ป็ น ท่ี ตั้ ง ข อ ง ม ห า ว อ ห า ร นิ โ ค ไ ล 
(Nikolaikirche) วิหารเก่าแก่คู่เมืองวิสมาร์และเป็น
ท่ีเคารพสักการะของชาวเรือเป็นอยา่งยิง่  จากนั้น อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั จากนั้น เดินทางสู่ 
“เมืองลือเบค” (Lübeck)  (47 กม.) เป็นอีกเมืองท่า
ท่ีตั้งอยู่ใน รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์ของเยอรมนี อยู่
บนฝ่ังแม่น ้ าทราเวอ เป็นเมืองท่าอนัเก่าแก่แห่งน้ี
ยงัคงมากไปดว้ยกล่ินอายของเมืองยคุกลาง อาคาร
บ้ าน เรือน ส่ วน ให ญ่ ล้ วน ถู กส ร้ าง ข้ึ น ด้ ว ย
สถาปัตยกรรมโกธิค อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่
ลว้นนิยมก่อสร้างโดยการใช้อิฐเสียเป็นส่วนมาก 
นัน่จึงเป็นเหตุท่ีช่วยให้เมืองไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ.1987 น าท่าน
ชมประตูเมือง Holstentor ซ่ึงถือวา่เป็นอีกสัญลกัษณ์ของเมืองลือเบค ชมศาลาวา่การ “เมืองลือเบค” (Lübecker 



  

Rathaus) ซ่ึงเป็นศาลากลางของเมืองท่ีสร้างในสไตล์โกธิค ท่ีรายล้อมไปด้วยอาหารเก่าแก่ยุคกลางท่ีเป็น
ร้านอาหารและร้านขายของท่ีระลึก  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั:  NH HOTEL, SCHWERIN    หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่เจด็ของการเดนิทาง (7)  ลือเบค - คลี - เฟลนส์บวร์ก - โอเดนเซ  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองคีล” (Kiel) (80 กม.) น าท่านชมเมืองคีล เมืองหลวงของรัฐชเลสวชิ-ฮอ็ลชไตน์ ประเทศ
เยอรมนี อยู่ทางเหนือสุดของเยอรมนีตั้งอยูบ่นฝ่ัง
ตะวนัออกของคาบสมุทรจทัแลนด์ ทางตะวนัออก
เฉียงใตข้องทะเลบอลติก เป็นศูนยก์ลางการต่อเรือ 
และช่องทางการเดินเรือ ของเยอรมนีมาตั้งแต่ปี
ค.ศ.1860 น าท่านเข้าสู่ ย่าน เมืองเก่า “ชมโบสถ์
เซนต์นิโคไล” (St.Nikolai Kirche) โบสถ์สมัย
ศตวรรษท่ี 13 ซ่ึงมีลกัษณะภายนอกแบบโกธิกท่ี
โอ่อ่าและฉากประดับแท่นบูชาท่ีแกะสลักอย่าง
สวยงาม ในบริเวณใกลเ้คียงกนัเป็นท่ีตั้งของศาลากลางเมืองท่ีเคร่งขรึมของเมืองคีล จากนั้น เดินทางสู่ “เมือง 
เฟลนส์บวร์ก” (Flensburg) (90 กม.) เป็นเมืองชายแดนเยอรมนั-เดนมาร์ก ในรัฐชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์ ประเทศ
เยอรมนี  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ชมเมืองเฟลนบูร์ก ตวัเมืองท่ีตั้ งอยู่ทางเหนือสุด

ของประเทศ เมืองน้ีอยู่ใกล้กับเขตแดนประเทศ
เดนมาร์ก ตั้งอยู่ท่ีกน้อ่าวเฟรนส์บูร์เกอร์เฟอร์เดอ
ซ่ึงยาว 48 กม. เช่ือมกบัทะเลบอลติก และเมืองท่า
เมืองสุดท้ายท่ีปกครองโดยนาซีเยอรมนี  เมืองน้ี
เคยถูกยึดครองโดยชาวเดนมาร์กมากว่า 400 ปี 
จากนั้น เดินทางสู่ “เมืองโอเดนเซ” (ODENSE) 
(150 กม.) เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดับ 3 
ของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยูต่อนกลางค่อนไปทางเหนือของเกาะฟึน “FYN”  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั:  MILLING HOTEL ODENSE หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 



  

วนัที่แปดของการเดนิทาง(8) โอเดนเซ - รอสไคลด์ - โคเปนเฮเก้น  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าทุกท่านชมเมืองโอเดนเซ ดว้ยประวติัศาสตร์ยอ้นหลงัไปกว่า 1,000 ปี โอเดนเซเป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดในเดนมาร์ก มรดกตกทอดจากพวกไวก้ิง 
และเป็นบา้นเกิดและเมืองท่ี ฮนัส์ คริสเตียน แอน
เดอร์เซนนักเล่านิทานท่ีมีช่ือเสียง น าท่านชม 
“ปราสาทเอเกสโคฟ” (Egeskov Slot)  (ดา้นนอก) 
ถูกสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 14 ถือเป็นหน่ึงใน
ปราสาทสไตลเ์รอเนสซองส์ท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์
แห่งหน่ึงในทวีปยุโรป ตวัปราสาทออกแบบใน
ลกัษณะคล้ายป้อมปราการเพื่อปกป้องเมืองจาก
การสงครามท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังในช่วงเวลานั้น (*** ในกรณีท่ีปราสาทปิด ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนไปเท่ียวท่ี
เมือง Kerteminde แทน ***) จากนั้น เดินทางสู่ “เมืองรอสไคลด”์ (Roskilde) (132 กม.) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ชมเมืองรอสไคลด์ เมืองเก่าท่ีมีอยู่กว่า 1,000 ปี 

เคยเป็นทั้ งศูนย์กลางของชาวไวก้ิงและเคยเป็น
เมืองศูนย์กลางการปกครองระบอบกษัตริย์ ชม
มหาวิหารแห่งรอสไคลด์ (Roskilde Domkirke) 
มหาวิหารกอธิคแรกท่ีถูกสร้างข้ึนจากอิฐสีแดง 
สถานท่ี เก็บพระศพของกษัตริย์และราชวงศ์
เดนมาร์ก ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก 
เม่ือปี ค.ศ.1995 ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางสู่ “กรุงโคเปนเฮเกน้” (34 กม.) จากนั้น กลบัสู่ ใจกลางเมืองโคเปน
เฮเกน้ น าท่านถ่ายรูปคู่กบั เงือกน้อยลิตเต้ิลเมอร์
เมด (Little Mermaid) ชมน ้ าพุเกฟิออน เทพธิดาผู ้
เสียสละกับบุตรชายท่ีร่วมสร้างเกาะซีแลนด์
ข้ึนมาให้ชาวเดนมาร์กตามความเช่ือ  น าท่านชม
จ ตุ รั ส  “พ ร ะ ร าช วั ง อ า ม า เลี ย น บ อ ร์ ก ” 
(Amalienborg Palace) ท่ีประทบัในฤดูหนาวของ
ราชวงศแ์ห่ง เดนมาร์ก ชมจตุรัสซิต้ีฮอลล์ อาคาร
เทศบาลเมืองเก่า เขตยา่นใจกลางเมือง 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั:  SCANDIC PALACE HOTEL, COPENHAGEN  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง  
 



  

วนัที่เก้าของการเดนิทาง (9) โคเปนเฮเก้น - เข้าชมพระราชวงัโรเซนบอร์ก - ท่าเรือเก่า  
    ช้อปป้ิงย่านถนนคนเดนิ “สตรอยเกท”     
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชม “พระราชวงัโรเซนบอร์ก” (Rosenborg Castle) พระราชวงัอนัสวยงามแห่งน้ี ตั้งอยูใ่จกลางเมือง
โคเปนเฮเกน สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 17 โดยพระ
เจา้คริสเตียนท่ี 4 พระมหากษตัริยท่ี์โด่งดงัท่ีสุด
คนหน่ึงของเดนมาร์ก สถาปัตยกรรมเป็นแบบ
ดตัช์เรเนซองส์ (Dutch Renaissance) น าท่านชม 
“ไนต์ส ฮอลล์” (The Knights’ Hall) ซ่ึงจดัแสดง
บัลลังก์ ท่ี ใช้ ในพิ ธี ราชาภิ เษกของราชวงศ์
เดนมาร์ก และรูปป้ันสิงโตเงินขนาดเท่าของจริง
ท่ีปกป้องบัลลังก์อยู่ น าท่านชมเคร่ืองราชกกุธภณัฑ์ประดับเพชรท่ีใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ
ราชวงศ์เดนมาร์ก ซ่ึงเคร่ืองราชกกุธภณัฑ์ของ
เดนมาร์กเป็นเคร่ืองราชกกุธภณัฑชุ์ดเดียวในโลก
ท่ีมีการสวมใส่จริงโดยราชวงศ์และน ามาจัด
แสดงในพิพิธภณัฑ์ให้บุคคลธรรมดาได้เขา้ชม 
น าท่านชมย่านเขตท่าเรือ Kongens Nytorv ท่ีมี
อาคารบ้านเรือนตั้ งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษท่ี 17 
เรียงรายเป็นภาพท่ีงดงาม 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน เมนู ซ่ีโครงหมูอบรสเลิศ  
บ่าย หลงัอาหาร อิสระกบั ช้อปป้ิงย่านถนนคนเดิน “สตรอยเกท” เป็นถนนคนเดินท่ีคึกคกัท่ีสุดสแกนดิเนเวีย มี

สินค้าแบรนด์เนมมากมายทั้ งของเดนมาร์กเอง
และของน าเข้ารวมถึงนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษ 
ท่านอาจลองชิมช็อคโกแลตร้อนรสเลิศจากร้าน
ลา กลาซ (La Glace) ร้านช่ือดงัท่ีตั้งอยูก่ลางถนน
สตรอยเกท์ **ส าหรับท่านท่ีไม่ชอบการช้อปป้ิง
อาจใช้บริการล่องเรือชมคลองซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์
อีกอยา่งหน่ึงของกรุงโคเปนเฮเกน (สอบถามจาก
หวัหนา้ทวัร์) หรือเขา้ชมสวนสนุกทิโวรี สวนสนุกเก่าแก่ของยโุรป (มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม)**  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

ที่พกั:  SCANDIC PALACE HOTEL, COPENHAGEN                   หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง  
 
 



  

วนัที่สิบของการเดนิทาง(10) โคเปนเฮเก้น - เดนิทางกลบั   
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเกน้  
14.25 ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี TG 951 

วนัที่สิบเอด็ของการเดนิทาง(11) สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
06.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

****************************************************************** 
 

*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความ
ปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ จะ
ค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 

 
 
 

อตัราค่าบริการ รวมค่าวซ่ีา * ทิปพนักงานขบัรถ * ค่า PCR-Test (ขากลบั)  
ก าหนดการเดินทาง 

 
 
 

ผูใ้หญ่พกั 
หอ้งละ 2 ท่าน 

 
 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

 
 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
( มีเตียงเสริม ) 

พกัเดียว / ห้อง 
ช าระเพิ่ม 

 

08-18 เม.ย.65 139,900 139,900 134,900 39,900 
29 เม.ย.-09 พ.ค.65 129,900 129,900 124,900 39,900 

13-23 พ.ค.65 129,900 129,900 124,900 39,900 
17-27 มิ.ย.65 129,900 129,900 124,900 39,900 

22 ก.ค.-01 ส.ค.65 135,900 135,900 130,900 39,900 
05-15 ส.ค.65 135,900 135,900 130,900 39,900 

23 ก.ย.-03 ต.ค.65 132,900 132,900 127,900 39,900 
07-17 ต.ค.65 132,900 132,900 127,900 39,900 
21-31 ต.ค.65 132,900 132,900 127,900 39,900 

** หากท่านสนใจอพัเกรดที่น่ังเป็นช้ันธุรกจิ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ** 

กรุณาส ารองที่น่ัง อย่างน้อย 8 สัปดาห์ เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา 



  

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั  กรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต // โคเปนเฮเกน้ - กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลง

ก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรป ไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรง 
 กบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความ

เหมาะสมเป็นหลกั  
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่ 

วา่ท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูน้ าเท่ียวตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
 ค่าประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป  
 น ้าด่ืมบริการบนรถโคช้ วนัละ 1 ขวดต่อท่าน  
 ค่าตรวจ PCR-Test ก่อนเดินทางกลบัเมืองไทย 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืม

สัมภาระไวใ้นหอ้งพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้
** บางโรงแรมมีพนกังานยกกระเป๋าไม่พอท าใหเ้กิดความลา้ชา้ ท่านสามารถน าสัมภาระข้ึนหอ้งพกัไดด้ว้ยตวัเอง ** 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100.-บาท / วนั / ท่าน (1,100.-บาท) (หากท่านประทบัใจในการบริการ) 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
4. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
15 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ 
ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 



  

3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหน้า
ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

5. เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ  
 ทางบริษทัจะท าการยืน่วซ่ีาของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการ 
 ตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , 

หอ้งพกัท่ีไดรั้บการยนืยนัการจองมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน 
จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววซ่ีากรุ๊ปในการยืน่วซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีา 
 เด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ี

ของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  
 เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทั 
 ทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และ

ครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และ
อ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาท่ีท่านยืน่ไม่ผา่นการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ท่านจะตอ้งเสีย 
 ค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 

- ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่น
การพิจารณา 

- ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวซ่ีา หากท่าน
ไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกั
บางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสีย
แต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

- ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ า
ห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวนัท่ีเข้าพกั ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% 
ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

 หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึ 
 ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือ 



  

 ต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่าน
ควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 
      การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือ 

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง) 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-29 วนัข้ึนไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
 

เอกสารทีใ่ช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตัวทีส่ถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 
 หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ 
 รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) ขนาด 2 น้ิว จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

*** คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่
เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง 
*** พนักงานและผูถื้อหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  *ขา้ราชการและนกัเรียน หนังสือรับรองจากตน้
สงักดั  

 หลกัฐานแสดงฐานะการเงิน ( สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั) 
 หนงัสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อ

แต่ละสถานทูต พร้อมส าเนาสมุดเงินฝากประจ า หรือ ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้
ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท า
การ) 

 เด็กใชเ้อกสารร่วมกบับิดา-มารดา*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ถ่าย
ส าเนาแยกคนละชุด 

 กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดา  
 มารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดย

ท่ีวา่การอ าเภอ 
 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) 1 ชุด 
 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ 
 เป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค า

ร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  



  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป 
 สัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  
 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้ 
 สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่านเน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไป 
 ท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์

ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่าน
หลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  ทั้งน้ีจะค านึงถึง
ประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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