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DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 สนามบนิสุวรรณภมู ิ × × × 
2 สนามบนิสุวรรณภมู-ิดไูบ-ซรูคิ-น ้าตกไรน์ × × √ 

3 เมอืงมองเทรอซ-์เมอืงเวเว่ย-์เมอืงโลซานน์ √ √ √ 

4 กรงุเบริน์-ISELTWALD-อนิเตอรล์าเกน้ √ √ √ 

5 ยอดเขาจงุเฟรา-เมอืงลเูซริน์-รปูแกะสลกัสงิโตบนหน้า
ผาหนิ-สะพานไมช้าเปล 

√ √ √ 

6 เมอืงแองเกลิเบริก์-ยอดเขาทิตลิส-เมอืงซูรคิ-RT PCR 
TEST 

√ √ √ 

7 เมอืงซรูคิ-จตุัรสัปาราเดพลาทซ์-โบสถฟ์รอมนุสเตอร-์
สนามบนิเมอืงซูรคิ  

√ × × 

8 สนามบนิดไูบ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 

วันที่หน่ึง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

22.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) เจา้หนา้ท่ีให้
การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ-กรุงซูริค-น ้าตกไรน์               (-/-/D) 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์

เท่ียวบนิท่ี EK 385 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
05.00 น. เดนิทางถึงเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเครื่อง 
08.25 น.  ออกเดนิทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบิน

ท่ี EK087 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
12.25 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่า

ประเทศ ไทย 6 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร หลังจากนัน้น า
ทา่นเดินทางสู่ เมืองชัฟเฮาเซิน (Schaffhausen) เพ่ือเท่ียวชมความงดงามของ น ้าตก
ไรน ์(Rhine Fall) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์
และยงัเป็นน า้ตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปอีกดว้ย จากนัน้เดินทางสู่ เมืองซูริค เมืองท่ีใหญ่
ท่ีสดุในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
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ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  

   Dorint Airport Hotel Zurich หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่สาม เมืองมองเทรอซ์-ปราสาทชิลยอง-เมืองเวเว่ย์-เมืองโลซานน์     (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเท
รอซ ์(Montreux) เมืองตากอากาศท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ไดช่ื้อว่าริเวียร่าของสวิส 
ชมความสวยงามของทิวทศัน ์บา้นเรือน ริมทะเลสาบ น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ ปราสาท
ชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สรา้งขึน้บนเกาะหินริม
ทะเลสาบเจนีวา ตัง้แตยุ่คโรมนัเรืองอ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือ
ควบคมุการเดินทางของนกัเดินทางและขบวนสินคา้ท่ีจะสญัจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้
หรือจากตะวันตกสู่ตะวนัออกของสวิตเซอรแ์ลนด ์เน่ืองจากเป็นเสน้ทางเดียวท่ีไม่ตอ้ง
เดินทางขา้มเทือกเขาสูงชนั ปราสาทแห่งนีจ้ึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบ
ชาวสวิสมานานนบัรอ้ยปี 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองเวเว่ย ์เมืองท่ีตัง้
อยูใ่นรฐัโวของสวิสฯ ตวัเมืองตัง้อยูบ่นชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ชมเมือง
เวเว่ย ์เมืองท่ีไดร้บัการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” ชมรูปป้ันชาลี แชปปลิน้ 
ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวูด้ ซึ่งในอดีตเคยใชชี้วิตบัน้ปลายท่ีเมืองนี ้ชมย่านเมืองเก่า (OLD 
TOWN) ท่ีเต็มไปดว้ยอาคารเก่า รา้นกาแฟกลางแจง้ รา้นคา้มากมาย จากนัน้น าท่าน
เดนิทางไปยงั เมืองโลซานน ์เป็นอีกเมืองท่ีตัง้อยู่บนของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์
นับได้ว่าเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์มี
ประวตัิศาสตรอ์ันยาวนานมาตัง้แต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชาวโรมนัมาตัง้หลกัแหล่งอยู่
บริเวณริมฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี เน่ืองจากเมืองโลซานนต์ัง้อยู่บนเนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเลค
เลมงัค ์จงึมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศันท่ี์สวยงามและอากาศท่ีปราศจากมลพิษ 
จึงดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทั่วโลกใหม้าพักผ่อนตากอากาศท่ีน่ี เมืองนีย้ังเป็นเมืองท่ีมี
ความส าคญัส าหรบัชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จย่า น าท่าน
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ถ่ายภาพ อาคารส านักงานโอลิมปิกสากล  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบเลคเลมังค ์
จากนั้นน าท่านถ่ายภาพและเย่ียมชม ศาลาไทย ท่ีรัฐบาลไทยไดร้่วมกันก่อสรา้งให้
เมืองโลซานน ์ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงครองราชยค์รบ 60 
ปีและเช่ือมความสมัพนัธไ์ทย-สวิสฯ ครบ 75 ปี 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  

  Hotel Agora Swiss Night by Fassbind หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่ส่ี เขตเมืองเก่ากรุงเบิร์น-ISELTWALD-อินเตอร์ลาเก้น           (B/L/D) 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงั กรุงเบิรน์ 
(Berne) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เขา้เท่ียวชม ย่าน เขตเมืองเก่ากรุง
เบิรน์ เมืองโบราณเก่าแก่สรา้งขึน้เม่ือ 800 ปีท่ีแลว้ โดยมีแม่น า้อาเร ่(Aare) ลอ้มรอบตวั
เมือง เสมือนเป็นปอ้มปราการทางธรรมชาติไว ้3 ดา้น คือ ทางดา้นทิศเหนือ ทิศใต ้และ
ทิศตะวนัออก สว่นทิศตะวนัตกชาวเมืองไดส้รา้งก าแพง และสะพานขา้มท่ีสามารถชกัขึน้
ลงได ้น าท่านเท่ียวชมสถานท่ีส าคญัต่างๆในกรุงเบิรน์ซึ่งไดร้บัการยกย่องจากองคก์าร
ยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนีเ้บิรน์  ยงัถูกจดัอนัดบัอยู่ใน 1 
ใน 10 ของเมืองท่ีมีคณุภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดของโลกในปี ค.ศ. 2010 น าท่านชม บ่อหมีสี
น ้าตาล (Bear Pit) สัตวท่ี์เป็นสญัลักษณ์ของกรุงเบิรน์ น าท่านชม มารก์าสเซ ย่าน
เมืองเก่า (Marktgasse) ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านท่ีปลอด
รถยนต ์จึงเหมาะกับการเดินเท่ียวชมอาคารเก่า อายุ 200 -300 ปี น าท่านลัดเลาะชม 
ถนนจุงเคอรน์กาสเซ (Junkerngasse) ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดของเมืองนี ้ซึ่งเต็มไปดว้ย
รา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม นาฬิกาไซ้ทค์ล็อคเค่นทรัม 
(Zytglogge)  อาย ุ800 ปี ท่ีมีโชวใ์หด้ทูุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตล่ะครัง้ หอนาฬิกา
นี ้ในชว่งปี ค.ศ. 1191-1256 ใชเ้ป็นประตเูมืองแห่งแรก ภายหลงัไดด้ดัแปลงไซท้ค์ล็อคเค่
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นทรมั ใหก้ลายมาเป็นหอนาฬิกา พรอ้มติดตัง้นาฬิกาดาราศาสตรเ์ขา้ไป จากนัน้อิสระให้
ท่านเดินเล่นและเก็บภาพตามอธัยาศยัหรือจะเลือกชอ้ปป้ิงซือ้สินคา้แบรนดเ์นมและซือ้
ของท่ีระลกึ 

 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  หมู่บ้าน 

ISELTWALD เป็นหมู่บา้นท่ีมีประวัติศาสตรย์าวนานตัง้แต่ ค.ศ.1146 ประกอบดว้ย
ทศันียภาพท่ีสวยงามของทะเลสาบเบรียนซ ์อิสระใหท้่านเดินเล่นถ่ายรูปภายในหมู่บา้น
ตามอัธยาศัย นอกจากนั้นท่ีหมู่บา้นแห่งนีย้ังเป็นอีกหนึ่งในสถานท่ีถ่ายท าซีรี่ยช่ื์อดัง 
Crash Landing On You จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอรล์าเก้น (Interlaken) 
เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ ์(Brienz 

lake) จากนัน้อิสระใหท้า่นไดส้มัผสับรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอรแ์ลนดใ์นเมือง
เล็กๆ พรอ้มชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซือ้นาฬิกาย่ีหอ้ดงัหลากหลายท่ีผลิต
ในสวิส ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK 
PHILIPPE, LONGINES และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  

  City Oberland หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่ห้า ยอดเขาจงุเฟรา-เมืองลูเซิร์น-รูปแกะสลกัสิงโตบนหน้าผาหิน-สะพาน
  ไม้ชาเปล                  (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองกริน
เดลวาลด ์เพ่ือเตรียมตวัเดินทางขึน้สู่ ยอดเขาจุงฟราว TOP OF EUROPE โดยกระ
ชา้ไฟฟ้า EIGER EXPRESS ซึ่งเป็นกระเชา้ใหม่ล่าสุดท่ีจะพาทุกท่านขึน้สู่ยอดเขาใน
เวลาเพียง 15 นาที (จากสถานี Grindelwald Terminal ไปยงั Eiger Glacier Terminal) 
ซึ่งยอดเขาจุงฟราวได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกของ
สวิตเซอรแ์ลนด ์ท่ีอยู่บนความสูงกว่าระดบัน า้ทะเลกว่า 4,158 เมตร ท่ีม่ีหิมะปกคลุม
ตลอดทัง้ปี น าทา่นชม กลาเซียร ์หรือธารน า้แข็งขนาดใหญ่ จากนัน้สนกุสนานกบัการเล่น
หิมะในลานกว้าง(Plateau) หรือ
เลือกเดินไปยงั SPHINX ซึ่งเป็นจุด
ชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป สามารถ
มองเห็นได้กว้างไกลท่ีสุด ณ จุด 
3,571 เมตร  ชม  ถ ้าน ้ าแข็ ง  ท่ี
แกะสลักให้สวยงาม อยู่ ใต้ธาร
น า้แข็ง 30 เมตร สมัผสักบัภาพของ
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ธารน า้แข็ง Alestsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร 
และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการด์โดยท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในยุโรป อิสระให้
ทา่นไดเ้ดนิเลน่และถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา จากนัน้น าท่านลงจากยอดเขาจงุเฟ
รา เดินทางโดยรถไฟสู่ เมืองเลาเทอรบ์รุนเนิน (LAUTERBRUNNEN) ระหว่างทาง
ทา่นสามารถพบเห็นบา้นสไตลส์วิสนา่รกัท่ีกระจดักระจายอยูท่ั่วไป มีทัง้บา้นสีน า้ตาลเขม้
ตดักบัหนา้ตา่งสีแดงสด, สีครีมออ่นตดักบัประตหูนา้ตา่งสีเขียวสด สวยงามแปลกตาและ
มีเสน่ห ์ วิว ธรรมชาติท่ีสลบักนัระหว่างสีเขียวของภูเขา ทุ่งหญ้า กบั พืน้ท่ีท่ีปกคลมุด้วย
หิมะสีขาว จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เมืองลูเซิร์น  อดีตหัว เ มืองโบราณของ
สวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นดินแดนท่ีไดร้บัสมญานามว่า หลงัคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of 
Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขา
ใหญ่นอ้ยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้า
และทุ่งหญา้อนัเขียวชอุ่ม น าท่านชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนสุาวรียท่ี์
ตัง้อยู่ใจกลางเมือง ท่ีหวัของสิงโตจะมีโล่ห ์ ซึ่งมีกากบาทสญัลกัษณข์องสวิตเซอรแ์ลนด์
อยู ่อนสุาวรียรู์ปสิงโตแห่งนีอ้อกแบบและแกะสลกัโดย ธอร ์วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยู่
ราว 2 ปี ตัง้แต ่ค.ศ. 1819-1821 โดยสรา้งขึน้เพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้นความ
กลา้หาญ ซ่ือสตัย ์จงรกัภกัดี ท่ีเสียชีวิตในฝรั่งเศส ระหว่างการตอ่สูป้อ้งกนัพระราชวงัใน
ครัง้ปฏิวตัใิหญ่สมยัพระเจา้หลยุสท่ี์ 16 น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกบั สะพานไม้ชาเปล 
หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ ์เป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสดุใน
โลก มีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตรข์องเมืองลูเซิรน์เลยทีเดียว 
สะพานวิหารนีเ้ป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมต่อไปยงัป้อมแปด
เหล่ียมกลางน า้ จั่วแตล่ะช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวตัิความเป็นมาของ
ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายท่ีปัจจุบนั
สะพานไมนี้ถ้กูไฟไห มเ้สียหายไปมาก ตอ้งบรูณะสรา้งขึน้ใหมเ่กือบหมด 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  

  Ibis Style Luzern City หรือเทยีบเทา่ 

 



 

UNIQUE INTER 

วนัที่หก เมืองแองเกลิเบิร์ก-ยอดเขาทิตลสิ-เมืองซูริค-RT PCR TEST     (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิรก์ 
เพ่ือนั่งกระเช้าหมุนแห่งแรกของโลก สู่ยอดเขาทิตลิส (TITLIS) แหล่งเล่นสกีของ
สวิตเซอรแ์ลนดภ์าคกลาง ท่ีหิมะคลมุตลอดทัง้ปี สงูถึง 10,000 ฟิต หรือ 3,020 เมตร บน
ยอดเขาแหง่นีห้ิมะจะไมล่ะลายตลอดทัง้ปี นั่งกระเชา้ยกัษท่ี์หมนุไดร้อบทิศเครื่องแรกของ
โลกท่ีช่ือว่า REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาทิตลิส หลงัจากนัน้อิสระให้
ทกุท่านไดส้นกุสนานกบักิจกรรมตา่งๆบนเยอดเขาแห่งนีไ้ม่ว่าจะเป็นการ ชมถ า้น ้าแข็ง 
ซึ่งเป็นถ า้ท่ีเกิดจากฝีมือมนุษย ์ภายในเป็นผนงัน า้แข็งพรอ้มมีค าอธิยายเป็นจุด ๆ หรือ
สามารถเดินไปยงั TITLIS CLIFF WALK สะพานแขวนบนยอดเขาท่ีสงูท่ีสุดในยุโรป 
รวมถึงการเลือกซือ้สินคา้ท่ี รา้นขายของท่ีระลึก และ ลานหิมะ ซึ่งเป็นชัน้บนสดุซึ่งจะเป็น
ชัน้ท่ีทา่นสามารถเดนิย ่าหิมะออกไปยงัลานกวา้งซึ่งเป็นจดุชมวิวบนยอดเขา 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา ถึงเวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางลง

จากยอดเขา และเดนิทางสู ่เมืองซูริค (Zurich) เพื่อน าท่านเข้าตรวจ RT-PCR TEST 
เพือ่ใช้เป็นเอกสารประกอบการเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วน
นีย้ังได้ท าการรวมอยู่ในค่าทัวร ์

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  

   Dorint Airport Hotel Zurich หรือเทยีบเทา่ 
 
 
 



 

UNIQUE INTER 

วนัที่เจด็ เมืองซูริค-จตุัรัสปาราเดพลาทซ์-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์-สนามบิน 
                       (B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนัน้เดินทางสู่ ใจกลางเมืองซู
ริค เท่ียวชม จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จัตุรัสเก่าแก่ท่ีมีมาตัง้แต่สมัย
ศตวรรษท่ี 17 ในอดีตเคยเป็นศนูยก์ลางของการคา้สตัวท่ี์ส าคญัของเมืองซูริค ปัจจุบนั
จตัรุสันีไ้ดก้ลายเป็นชมุทางรถรางท่ีส าคญัของเมืองและยงัเป็นศนูย์กลางการคา้ของย่าน
ธุรกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงินท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์น าท่านแวะถ่ายรูป
กั บ  โ บ ส ถ์ฟ ร อ มุ น ส เ ต อ ร ์
(Fraumunster Abbey) จากบน
สะพานมนุสเตอรบ์รูค เป็นโบสถท่ี์
มีช่ือเสียงของเมืองซูริค สรา้งขึน้
ใ น ปี  ค . ศ .  8 53  โ ดยกษั ต ริ ย์
เยอรมนัหลุยส ์ใชเ้ป็นส านกัแม่ชีท่ี
มีกลุ่มหญิงสาวชนชัน้สูงจากทาง
ตอนใตข้องเยอรมันอาศัยอยู่ น  า
ท่านสู่  ถนนบาห์นโฮฟซตรา

สเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลือช่ือท่ีมีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็น
ถนนท่ีเป็นท่ีรูจ้กัในระดบันานาชาติ ว่าเป็นถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีสินคา้ราคาแพงท่ีสดุแห่งหนึ่ง
ของโลก ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แตเ่ป็นท่ีตัง้ของหา้งสรรพสินคา้ รา้นคา้อญัมณี รา้น
เคร่ืองประดบั รา้นนาฬิกาและโรงแรมระดบัหรู อิสระใหท้่านเดินเล่นและเลือกซือ้สินคา้
ตามอัธยาศยัหรือเดินไปยัง สวนลินเดนฮอฟ (Lindenhof) จุดชมวิวของเมืองซูริคท่ี
ตัง้อยู่ในเมืองเก่าท่ียงัเป็นอีกหนึ่งในสถานท่ีถ่ายท าซีรี่ยเ์กาหลีช่ือดงั “Crash Landing 
On You”  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบิน 

15.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์

เท่ียวบนิท่ี EK 088 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
23.45 น. เดนิทางถึงเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเครื่อง 
 

 
 
 
 



 

UNIQUE INTER 

วนัที่แปด สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ          (-/-/-)   

02.50 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี 

EK 384 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
12.15 น.  เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
               

 
ทางบริษัทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดนิทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แต่บางครัง้การเดนิทางอาจจะมีการ

ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยูก่บัเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ได ้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบว่ารา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ในยโุรปบางแหง่จะปิดท าการในวนัอาทิตย์ 

 

วนัเดนิทาง ตารางการบิน ราคา พกัเดีย่ว 

22-29 ม.ีค. 2565 

EK385 BKKDXB 01.05-05.00 
EK087 DXBZRH 08.25-12.25 
EK088 ZRHDXB 15.25-23.45 
EK384 DXBBKK 0250-12.15 

74,900 89,900 

ราคาส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 2,000 บาท จากราคาทวัร์ 
กรณจีอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNIQUE INTER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอยีดการเดนิทางให้เรียบร้อยก่อนตดัสินใจซ้ือ 
เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆที่บริษทัระบุไว้ 

 

 
 
 
 

อตัราค่าบริการที่รวมในรายการทัวร์ 
 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  
 โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/หอ้ง) 
 ค่าธรรมเนียมเนียมในการยืน่วซ่ีาเชงเกน้ (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 
 ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 
 ค่ารถปรับอากาศ บริการนาํเท่ียวตามรายการการท่องเท่ียว 
 หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและใหบ้ริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางตามกฎหมายกาํหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
 ค่าประกนัสุขภาพ (covid-19) เง่ือนไขตามกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการที่ไม่รวมในรายการทัวร์ 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการท าหนังสือเดินทางและวซ่ีาส าหรับชาวต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ระหว่างการเดินทาง อาทเิช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางทีน่อกเหนือจาก
รายการทวัร์ ค่ามนิิบาร์ ค่าบริการซักรีด หรือ ค่าเกดิความเสียหายต่างๆภายในห้องพกั เป็นต้น 

 ค่าส่วนเกนิของน า้หนักกระเป๋า สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเคร่ือง 30 กก./ท่าน 

 ค่าทปิคนขบัรถท้องถิ่น  (2.5 สวสิฟรัง x 6 วนั = 15 สวสิฟรัง ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์คนไทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
 ค่า RT-PCR TEST ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย 

 ค่า RT-PCR TEST ทีซู่ริค ก่อนเดินทางกลบัเข้าประเทศไทย 

 ค่าใช้จ่ายในการกกัตัวในประเทศไทย และ RT-PCR TEST เม่ือถึงไทย  
(เง่ือนไขตามทีท่างรัฐบาลก าหนด) 



 

UNIQUE INTER 

เง่ือนไขการจองและการช าระเงนิ 
1. ชาํระมดัจาํท่านละ 30,000 บาท หลงัจากทาํการจองใน 24 ชัว่โมงทาํการ พร้อมส่งสาํเนาหนา้หนงัสือ

เดินทางท่ีมีอายเุหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรมการเดินทาง 
2. ชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง หากไม่มีการชาํระเขา้มาถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการ

เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได ้(กรณียงัไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯขออนุญาตเกบ็ค่าทวัร์ส่วนท่ี
เหลือตามท่ีกาํหนด) 

3. สาํหรับผูเ้ดินทางท่ีมีความจาํเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ หรือตัว๋โดยสารอ่ืนๆในการเดินทาง
เพื่อมาทาํการยืน่วีซ่า หรือในวนัเดินทางไป-กลบัจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนทุกคร้ังก่อน
ออกตัว๋เคร่ืองบินหรือตั๋วโดยสารอ่ืนๆ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 
 

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนเงนิ 
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัก่อนการเดินทางข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด (หากมีการจองคิวยื่นวีซ่าหรือยื่นวีซ่า

แลว้ ทางบริษทัฯ ขอเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 64-50 วนัก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใชจ่้าย 5,000 บาท/ท่าน 
3. ยกเลิกการเดินทาง 49-40 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่ามดัจาํทั้งหมด (20,000 บาท/ท่าน) 
4. ยกเลิกการเดินทาง 39-21 วนัก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายคร่ึงหน่ึงของราคาทวัร์ตามท่ีระบุใน

โปรแกรม 
5. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 20 วนัก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดตามราคาทวัร์ท่ีตามระบุใน

โปรแกรม 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
7. กรณผู้ีเดินทางถูกปฏเิสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
8. กรณวีซ่ีาถูกปฏเิสธจากสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะทาํการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น  

ค่าวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีา ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 
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หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู ้

เดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน และยนิดีคืนเงินค่ามดัจาํใหท้ั้งหมด (ในกรณีท่ีมีการยืน่วีซ่า และท่านไดรั้บการ
อนุมติัวซ่ีาแลว้ ทางบริษทัขอเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกิดข้ึนจริง และท่านสามารถนาํวีซ่า
น้ีไปใชไ้ด ้หากวซ่ีานั้นยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใช้บริการใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออก
ประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ใน
กรณีท่ีท่านตอ้งการแยกวนัเดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หน้าท่ีเพื่อสอบถามราคาอีกคร้ัง 
และการจดัท่ีนัง่ของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพื่อ
แทรกแซงได ้
สาํหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสาย
การบินกาํหนด เช่น ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้น
ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอาํนาจในการให้ท่ีนัง่ LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ี
สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอาํนาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้หบ้ริการและ
อาํนวยความสะดวกในยื่นวีซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจง้
เหตุผลใหท้ราบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในหอ้งพกั 
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเยน็เกือบทั้งปี และสาํหรับหอ้งหกัแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม
อาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ข้ึนอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เม่ือท่านได้มีการชาํระเงินแลว้ ไม่ว่าจะโดยตรงกบับริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขต่างๆท่ีทางบริษทัฯไดก้าํหนดไวแ้ลว้ 
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เอกสารเบื้องต้นในการขอย่ืนวซ่ีากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพจิารณาวซ่ีาไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนก าหนด 
ระยะเวลาในการย่ืน : 15 วนัท าการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่าน้ัน ขึน้อยู่กบัศุนย์รับย่ืนวซ่ีาและสถานทูต) 
วันย่ืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิว้มือและย่ืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอย
ช่วยอ านวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารย่ืนวซ่ีา) 
 

1. PASSPORT ท่ียงัไม่หมดอายแุละมีอายเุหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรม
การเดินทาง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวคัซีน ครบ 2 เขม็โดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น 
Vaccine Passport 

3. รูปถ่ายสี จาํนวน 2 รูป พื้นหลงัสีขาว (ขนาดตามรูปตวัอยา่ง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใชใ้นการ
ยืน่วีซ่ามาก่อนหนา้น้ี สถานทูตจะเขม้งวดในเร่ืองของรูปถ่าย จะตอ้งเห็นหนา้ ใบหูและดวงตาชดัเจน 
หา้มใส่เคร่ืองประดบั คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป 

4. ส าเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบา้น / บตัรประชาชน / สูติบตัร (สําหรับเด็กอายุต ํ่ากว่า 20 ปี) / ทะเบียน
สมรส ทะเบียนหยา่ และ ใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) 

5. ใบรับรองการท างาน ท่ีออกจากหน่วยงานหรือบริษทัท่ีท่านทาํงานอยู ่(ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยสะกดช่ือ-
นามสกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสสปอร์ต และใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วซ่ีา 

ในกรณีที่ท างานอิสระ เตรียมจดหมายช้ีแจงการทาํงานของตนเอง (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยระบุช่ือ
ตวัเอง ลกัษณะงานท่ีทาํ รายไดต่้อเดือน และลงช่ือตวัเอง 

ในกรณเีป็นเจ้าของธุรกจิ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาองักฤษ หรือใบจดทะเบียน
การคา้ พร้อมแปลภาษาองักฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบบัจริงท่ีออกจาก
สถาบนัการศึกษา (ฉบบัภาษาองักฤษ) ใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วซ่ีา 
 

6. หลกัฐานทางการเงิน อพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยืน่ 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยูเ่ป็นประจาํและมีเงินคงเหลืออยา่งนอ้ย 6 หลกั เพื่อ
ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวซ่ีา 

BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ ท่ีระบุช่ือผูเ้ดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับ
พจิารณาบัญชีกระแสรายวนั 
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7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กบัผู้เดินทาง SPONSOR ผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายใหก้นัตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั เช่น พ่อ
ออกเงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER 
(รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ี) 

8. กรณทีีเ่ด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งทาํจดหมายยนิยอม 
โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจาํนงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก
ท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอาํเภอหรือเขต โดยมีนายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือช่ือและ
ประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง และในวนันดัหมายยืน่วซ่ีา ผูป้กครองตอ้งมาเซ็นต์
เอกสารดว้ยกนัทั้งคู่ ณ ศูนยรั์บยืน่วซ่ีา 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่างใหค้รบถว้นและตรงตามความจริง เพราะขอ้มูล
ท่ีท่านไดใ้หม้า จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยืน่วซ่ีาและมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีา 

10. การยืน่วซ่ีานั้น ผูเ้ดินทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาํเนินการ
ขั้นตอนการจองคิวและยืน่วซ่ีาได ้

11. รายละเอยีดด้านบนทั้งหมดเป็นเพยีงเอกสารเบ้ืองต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิม่หรือแปล
เอกสารในบางข้อ เพ่ือความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
ได้ 

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขั้นตอนการย่ืนที่
เปลีย่นแปลงไป ทางเจ้าหน้าทีอ่าจจะมกีารอพัเดตข้อมูลให้ทราบอกีคร้ัง 
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ใบกรอกขอ้มูลผูข้อวีซ่า (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานทีเ่กิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้ 

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

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

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

 

โทรศพัท ์(มือถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

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

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทที์ท่ างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
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ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จงัหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที.่.........................................ถงึวนัที.่............................................................... 

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  



 

UNIQUE INTER 

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

 
 
 
 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

