รหัสโปรแกรม : 23274 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

อาหารพิเศษ : หอยเอสคาโก้ และ สวิสฟองดูว์
DAY
1
2
3
4
5
6
7
8

ITINERARY
กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-ล่องเรือบาโตมุช
La Vallee Village Outlet-เมืองแรงส์-มหาวิหารประจำแรงส์
แคว้นอัลซาส-สตราสบูร์ก-จัตุรัสเกลแบร์-เมืองกอลมาร์
ยอดเขาทิตลิส-TITLIS CLIFF WALK-เมืองลูเซิร์น
เซนต์มอริตส์-รถไฟสายโรแมนติค BERNINA EXPRESS-เมืองทิราโน่
กรุงมิลาน-ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่-สนามบินเมืองมิลาน
สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ

UNIQUE INTER

BF
×
×
√

MEALS
L
×
×
×

D
×
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

×

×

×
×

วันที่หนึ่ง กรุ งเทพ-สนามบินสุ วรรณภูมิ
22.00 น.

(-/-/-)

 คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้
การต้อนรับและอานวยความสะดวก

วันที่สอง ดูไบ-ปารี ส-หอไอเฟล-ประตูชัย-ล่ องเรื อบาโตมุช

(-/L/D)

01.35 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

04.45 น.
08.20 น.

มิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
 ออกเดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่

13.30 น.

EK073 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 เดินทางถึง สนามบินเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร นาท่านเดินทางเข้าสู่มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส
เมืองที่มีมนต์เสน่หอ์ นั เหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นกั ท่องเที่ยวอยากมาเยือน
มากที่สุด ปั จจุบันกรุ งปารีสเป็ นหนึ่ง
ในศู น ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จ และ
วัฒนธรรมที่ลา้ สมัยแห่งหนึ่งของโลก
ที่ ท รงด้ ว ยอิ ท ธิ พ ลขอ งการเมื อ ง
ก า ร ศึ ก ษ า บั น เ ทิ ง สื่ อ แ ฟ ชั่ น
วิ ท ยาศาสตร์แ ละศิ ล ปะ ท าให้ก รุ ง
ปารีส เป็ นหนึ่ง ในเมื องที่ส าคัญ ที่ สุด
แห่ ง หนึ่ ง ของโลกจากนั้น น าถ่ า ยรู ป
เป็ นที่ระลึกกับ หอไอเฟล สัญลักษณ์
ที่ โ ดดเด่ น สูง ตระหง่ า นคู่น ครปารี ส
ด้ว ยความสูง ถึ ง 1,051 ฟุต ซึ่ง สร้าง
ขึ ้น ในปี ค.ศ.1889 จากนั้ น น าท่ า น
ถ่ายรูป ประตูชัย และผ่านชมทิวทัศน์
ของร้านค้าบูติคชัน้ นาระดับโลก ที่ตงั้
เรียงรายอยู่บนถนนฌ็องเชลิเซ่ จากนัน้ นาท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches
River Cruise) ไปตามแม่ นา้ แซนที่ไ หลผ่านใจกลางกรุ ง ปารีส ชมความสวยงามของ
สถาปั ต ยกรรมอัน คลาสสิ ค ของอาคารต่ า งๆตลอดสองฝากฝั่ งแม่ น ้า เป็ น อี ก หนึ่ ง
UNIQUE INTER

ค่า

ประสบการณ์ท่ีน่าประทับใจ จากนั้นนาท่านสู่ Samaritaine ห้างสรรพสินค้าใจกลาง
เมืองปารีสริมฝั่งแม่นา้ แซน ซึ่งเปิ ดให้บริการมาแล้วกว่า150ปี และได้มีการปรับปรุงใหม่
แล้วเสร็จเมื่อปี 2021 ภายในห้างฯนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนม มากมายแล้วยังมี
ภาพวาดศิลปะหลายรูปแบบที่สวยงามอีกหนึ่งแห่งในกรุงปารีส
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั
 Best Western Plus Paris Velizy Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม La Vallee Village Outlet-เมืองแรงส์ -มหาวิหารประจาแรงส์
เช้า

เทีย่ ง

ค่า

(B/-/D)

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ La Vallee
Village Outlet แหล่ง ช้อปปิ ้ง ที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมดัง มากมายกว่า 70 ร้าน สัม ผัส
ประสบการณ์ก ารช้อ ปปิ ้ง ที่ ครบครัน ด้ว ยสิ น ค้า ชั้น นาต่ าง ๆ มากมาย เช่ น CELINE,
KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS, DIESEL GIRBAUD,
PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN,
SAMSONITE,ARMANI, CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ
 อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ภายใน
OUTLET) จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองแรงส์ (Reims) เป็ นเมืองที่ตงั้ อยู่ในแคว้นช็อง
ปาญ-อาร์แดน แคว้นที่ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นถิ่นกาเนิดของแชมเปญ นาท่านถ่ายรู ป
มหาวิหารแรงส์ (Reims Cathedral) ที่ถูกใช้เพื่อเป็ นสถานที่สาหรับการทาพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกกษัตริยฝ์ รั่งเศส โดยมหาวิหารถูกตกแต่งด้วยประติมากรรมแบบโกธิ ค
และได้รบั เลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1991 ภายใน
มีหน้าต่างประดับกระจกสีท่ีสร้างระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 13 ถึง 20 ประดับหน้าต่าง
กุหลาบที่ได้รบั การประดับด้วยกระจกสี มหาวิหารแห่งนีย้ ังเป็ นมหาวิหารที่ประกอบพิธี
ราชาภิเษกสวมมงกุฎ การขึน้ เป็ นกษัตริยแ์ ห่งฝรั่งเศสตัง้ แต่สมัยของพระเจ้าโคลวิสในปี
ค.ศ. 496 และเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึน้ ที่น่ีก็คือการที่โจนออฟอาร์คนากาลังของฝรั่งเศส
บุกเข้ายึดมหาวิหารคืนจากอังกฤษในช่วงสงครามร้อยปี เพื่อประกอบพิธีราชาภิเษกพระ
เจ้าชาร์ลส์ท่ี 7 ในปี ค.ศ. 1429
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั
 Hotel Novotel Suite Reims Centre หรือเทียบเท่า

UNIQUE INTER

วันที่สี่

แคว้ นอัลซาส-สตราสบูร์ก-จัตุรัสเกลแบร์ -เมืองกอลมาร์

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก
(Strasbourg) เมืองมรดกโลกด้านมนุษยชาติขององค์การยูเนสโก เป็ นเมืองหลวงแห่ง
แคว้นอัลซาส (Alsace) แห่งฝรั่งเศส เป็ นเมืองที่เรียกได้ว่า มี 2 วัฒนธรรมคือ ฝรั่งเศสและ
เยอรมัน เนื่องจากผลัดกันอยู่ภ ายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนีส้ ลับกันไปมา สต
ราสบูรก์ เป็ นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็ นร่องรอยประวัติศาสตร์ให้ชาวเมือง
ปัจจุบนั ได้ช่ืน
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านชม จัตุรัสเกลแบร์ จัตุรสั ที่มีขนาดที่
ใหญ่ท่ีสดุ ซึ่งตัง้ อยู่บริเวณใจกลางของเมืองสตราสบูรก์ โดยภายในจัตรุ สั ยังเป็ นที่ตงั้ ของ
รูปปั้ นช็อง แบ๊บติสต์ เกลแบร์ ผูท้ ่ีมีบทบาทสาคัญในเรื่องสงครามการปฏิวตั ิของประเทศ
ฝรั่งเศส นาท่านถ่ายรู ป มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก มีความสูงอยู่ท่ี 142 เมตร ซึ่งถูก
สร้างขึน้ ระหว่างปี 1176 ถึง 1439 ที่สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดงู ามระหงโดดเด่นเห็นแต่
ไกลและถือว่าเป็ นอาคารโบสถ์ท่ีสูง ที่สุดในประเทศฝรั่งเศส จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
เมืองกอลมาร์ (COLMAR) เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวอันดับสองของแคว้นอัลซาซ
(ALSACE) เป็ นเมืองที่ยังคงความงดงามของสถาปั ตยกรรมไว้ได้อย่างมาก นาท่านชม
เ ข ต เ มื อ ง เ ก่ า ก อ ล ม า ร์
(COLMAR OLD TOWN) เขตที่
มีสถาปัตยกรรมในยุคศตวรรษที่
16-17 ตั้ง อยู่ ซึ่ ง บางหลัง เป็ น
อาคารสไตล์ เ รอเนซองส์ อั น
งดงามเป็ นย่านที่มีฉายาว่า “เว
นิ ส น้ อ ย” (LITTLE VENICE)
ย่านที่ได้ช่ือมาจากลักษณะของ
บ้านเรือนที่ตงั้ อยู่บนสองฝั่งคลอง ตัง้ อยู่ติดกับแม่นา้ โลช (LAUCH) มีคลองเล็ก ๆ และมี
บ้านไม้แบบเก่าแก่สไตล์เยอรมันกอธิคและเรอเนซองส์
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั
 Hotel Ibis Styles Colmar Nord หรือเทียบเท่า

เทีย่ ง

ค่า

UNIQUE INTER

(B/L/D)

วันที่ห้า

ยอดเขาทิตลิส- TITLIS CLIFF WALK-เมืองลูเซิร์น

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เมืองแองเกิลเบิรก์ เพื่อนั่งกระเช้าหมุนแห่งแรกของโลกสู่ ยอดเขา
ทิตลิส (TITLIS) แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ที่หิมะคลุมตลอดทัง้ ปี สูงถึง
10,000 ฟิ ต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนีห้ ิมะจะไม่ละลายตลอดทัง้ ปี นั่งกระเช้า
ยักษ์ท่ีหมุนได้รอบทิศเครื่องแรกของโลกที่ช่ือว่า REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบน
ยอดเขาทิตลิส
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา หลัง จากนั้นอิสระให้ทุกท่านได้
สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเยอด
เขาแห่ ง นี ้ไ ม่ ว่ า จะเป็ น การ ชมถ้ า
น้ า แข็ ง ซึ่ ง เป็ นถ้า ที่ เ กิ ด จากฝี มื อ
มนุษย์ ภายในเป็ นผนังนา้ แข็งพร้อม
มี ค าอธิ ย ายเป็ น จุด ๆ หรื อ สามารถ
เ ดิ น ไ ป ยั ง TITLIS CLIFF WALK
สะพานแขวนบนยอดเขาที่สงู ที่สุดใน
ยุโรป รวมถึงการเลือกซือ้ สินค้าที่ ร้าน
ขายของที่ระลึก และ ลานหิมะ ซึ่ง
เป็ นชั้ น บนสุ ด ซึ่ ง จะเป็ นชั้ น ที่ ท่ า น
สามารถเดิ น ย่ า หิ ม ะออกไปยัง ลาน
กว้างซึ่งเป็ นจุดชมวิวบนยอดเขา ถึง
เวลาอั น สมควรน าท่ า นเดิ น ทาง
กลั บ ลงจากยอดเขาสู่ เ มื อ งแอง
เกิลเบิรก์ และเดินทางต่อไปยัง เมืองลูเซิรน์ อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์
เป็ นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะ
นอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขาใหญ่นอ้ ยสลับกับ
ป่ าไม้ท่ีแทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้า อัน
เขี ย วชอุ่ ม น าท่ า นชมและแวะ
ถ่ า ยรู ป กั บ สะพานไม้ ช าเปล
ห รื อ ส ะ พ า น วิ ห า ร (Chapel
bridge) ซึ่ง ข้า มแม่ น ้า รอยซ์ เป็ น
สะพานไม้ท่ีเก่าแก่ ที่สุดในโลก มี
อายุหลายร้อยปี เป็ นสัญ ลัก ษณ์
และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิรน์

เทีย่ ง

UNIQUE INTER

(B/L/D)

ค่า

วันที่หก

เลยทีเดียว สะพานวิหารนีเ้ ป็ นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยัง
ป้อมแปดเหลี่ยมกลางนา้ จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความ
เป็ นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่
ปั จจุบนั สะพานไม้นีถ้ ูกไฟไหม้เสียหายไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึน้ ใหม่เกือบหมด จากนัน้
นาท่านเที่ยวชม รู ปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็ นอนุสาวรียท์ ่ีตงั้ อยู่ใจกลางเมืองที่
หัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรียร์ ูปสิงโต
แห่งนีอ้ อกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตัง้ แต่ ค.ศ.
1819-1821 โดยสร้างขึน้ เพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์
จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสูป้ ้องกันพระราชวังในครัง้ ปฏิวัติ
ใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั
 Hotel Ibis Styles Luzern City หรือเทียบเท่า

เซนต์ มอริตส์ -รถไฟสายโรแมนติค BERNINA EXPRESS-เมืองทิราโน่
(B/L/D)

เช้า

เทีย่ ง

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์
มอริตส์ (St. Moritz) เป็ นเมืองรีสอร์ทหรูในหุบเขาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตัง้ อยู่บน
ส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ ในระดับความสูงที่ 1775 ม. เหนือนา้ ทะเล ซึ่งทางตะวันออก
ของเทือกเขามี ยอดภูเขา Piz Bernina
ตระหง่านสูงที่สุด ที่ระดับ 4049 ม. อยู่
ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้เพียงไม่กี่
กิโลเมตร เซนต์ม อริต ส์ แบ่ง ออกเป็ น
สองส่วน คือ ส่วนที่อยู่บนเขา และส่วน
ที่ราบโดยมีทะเลสาบขัน้ อยู่ตรงกลาง
 บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางโดยรถไฟ BERNINA EXPRESS หนึ่ ง ในเส้น ทางของรถไฟ
Glacier Express ซึ่ ง เ ป็ น ร ถ ไ ฟ
Panoramic Train ที่ ช ้ า ที่ สุ ด เพื่ อให้
ท่านสัมผัสบรรยากาศเส้นทางรถไฟที่
เก่ า แก่ แ ละสวยงาม เป็ น เส้น ทางมี
ชื่ อ เ สี ย ง ม า ก ที่ สุ ด แ ห่ ง ห นึ่ ง ข อ ง
Switzerland ท่านได้ช่ืนชมทิวทัศน์สอง
ข้า งทางที่ ส วยงาม โดยรถไฟนั้น จะ
UNIQUE INTER

ค่า

เดินทางข้ามผ่านเทือกเขาแอลป์ บนความสูงกว่า 2000 เมตรจากกระดับนา้ ทะเล และยัง
เป็ น เส้น ทางสายมรดกโลกทางธรรมชาติ ท่ี อ งค์ก าร UNESCO ให้ก ารยอมรับ โดย
จุดหมายปลายทางของรถไฟจะอยู่ท่ี เมืองทิราโน่ ประเทศอิตาลี เมืองเล็กๆ ที่อยู่ใน
แคว้นเวทตินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีและเป็ นเมืองชายแดนระหว่างประเทศ
อิตาลีกบั สวิตเซอร์แลนด์ เดินทางถึงเมืองทิราโน่ จากนัน้ นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่
แคว้นลอมบาร์เดีย ตัง้ อยู่บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โคโมเป็ นเมืองที่
ตัง้ อยู่ในเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยู่ติดกับทะเลสาบโคโม
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั
 Just Hotel Lomazzo Fiera หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

กรุงมิลาน-ปิ อาซซ่ า เดล ดูโอโม่ -สนามบิน

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กรุ งมิ
ลาน (MILAN) เมืองสาคัญทาง ภาคเหนือของอิตาลี ตัง้ อยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์เดีย ชื่อ
เมืองมิลานมาจากภาษาเซลต์คาว่า
MID-LAN ซึ่งหมายถึงอยู่กลางที่ราบ
มี ช่ื อ เสี ย งในด้า นแฟชั่น และศิ ล ปะ
นาท่านเที่ยวชม ปิ อาซซ่า เดล ดูโอ
โ ม่ (Piazza Del Duomo) ซึ่ ง เป็ น
ที่ ตั้ง ของ มหาวิ ห ารแห่ ง เมื อ งมิ
ล า น ห รื อ ที่ เ รี ย ก ว่ า ดู โ อโม่
(DUOMO) ชื่อนีไ้ ว้ใช้เรียกมหาวิหารประจาเมือง สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1386 แล้วเสร็จ 400
กว่าปี หลังจากนัน้ ด้านนอกเป็ นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่ือเรียกว่า "มหาวิหารเม่น" มี
รูปสลักหินอ่อนจากยุคต่างๆ ประดับอยู่กว่าสามพันรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปั้ นทอง
ขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า และบริเวณนัน้ ยังเป็ นศูนย์กลางแหล่งชุมนุม ของ
ผูค้ นมาทุกยุคสมัย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนัน้ ให้ท่านได้ช ้อปปิ ้งสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งมี
จาหน่ายมากมายในบริเวณ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานู เอล หรือจะเลือกซือ้ สินค้า
พืน้ เมืองตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนาท่านสูส่ นามบิน
ออกเดินทางสู่ เมื อ งดู ไ บ ประเทศสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบินเอ

เทีย่ ง

22.20 น.

มิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK092 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

UNIQUE INTER

(B/L/-)

วันที่แปด สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุ วรรณภูมิ

(-/-/-)

06.25 น.
09.40 น.

เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดิ น ทางสู่ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ประเทศไทย โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์

19.15 น.

เที่ยวบินที่ EK 372 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
☺ เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

ทางบริษัทจะดาเนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางให้เป็ นไปตามทีก่ าหนด แต่บางครัง้ การเดินทางอาจจะมีการ
ปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ้ อยู่กบั เหตุสดุ วิสยั ต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์และความ
ปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก และขอแจ้งให้ทราบว่าร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในยุโรปบางแห่งจะปิ ดทาการในวันอาทิตย์

เดือน

วันเดินทาง

ราคา

พักเดี่ยว
เพิม่ ท่ านละ

สิงหาคม 2565
ตุลาคม 2565

8-15 ส.ค.
11-18 / 12-19 / 16-23 ต.ค.

69,900
69,900

12,000
12,000

ราคาสาหรับเด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี ไม่ใช้ เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์
กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเครื่ องบินได้จากเจ้ าหน้ าที่

อัตราค่ าบริการที่รวมในรายการทัวร์
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด ไป-กลับพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์
โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (2-3 ท่าน/ห้อง)
ค่าธรรมเนียมเนียมในการยืน่ วีซ่าเชงเก้น (สาหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางประเทศไทย)
ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการการเดินทาง
ค่ารถปรับอากาศ บริ การนาเที่ยวตามรายการการท่องเที่ยว
หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและให้บริ การตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายกาหนด (ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าประกันสุ ขภาพ (covid-19) เงื่อนไขตามกรมธรรม์
UNIQUE INTER

อัตราค่ าบริการที่ไม่ รวมในรายการทัวร์
• ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การในการทาหนังสื อเดินทางและวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ
• ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางที่นอกเหนือจาก
รายการทัวร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริ การซักรี ด หรื อ ค่าเกิดความเสี ยหายต่างๆภายในห้องพัก เป็ นต้น
• ค่าส่ วนเกินของน้ าหนักกระเป๋ า สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ทอ้ งเครื่ อง 30 กก./ท่าน
• ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโรx 6 วัน = 12 ยูโร )
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท
• ค่า RT-PCR TEST ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย (ถ้าประเทศปลายทางต้องการเอกสาร)
• ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลับเข้าประเทศไทย (ตามข้อกาหนดของรัฐบาล)
• ค่าใช้จ่ายในการกักตัวในประเทศไทย และ RT-PCR TEST เมื่อถึงไทย
(เงื่อนไขตามที่ทางรัฐบาลกาหนด)

โปรดศึกษาเงื่อนไขต่ างๆ และรายละเอียดการเดินทางให้ เรียบร้ อยก่อนตัดสินใจซื้อ
เมื่อท่ านทาการชาระมัดจาแล้ว ถือว่าท่ านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่ างๆที่บริษทั ระบุไว้

เงื่อนไขการจองและการชาระเงิน
1. ชาระมัดจาท่านละ 20,000 บาท หลังจากทาการจองใน 1 วันทาการ พร้อมส่ งสาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง
ที่มีอายุเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง
2. ชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนวันเดิ นทาง หากไม่มีการชาระเข้ามาถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ในการ
เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได้ (กรณี ยงั ไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ ส่วนที่
เหลือตามที่กาหนด)
3. สาหรับผูเ้ ดินทางที่มีความจาเป็ นต้องซื้อตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ หรื อตัว๋ โดยสารอื่นๆในการเดินทาง
เพื่อมาทาการยื่นวีซ่า หรื อในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อน
ออกตัว๋ เครื่ องบิ น หรื อตั๋วโดยสารอื่ นๆ มิ ฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ รับผิ ดชอบต่ อ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

UNIQUE INTER

เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่ อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริ ษทั ฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ค่าโรงแรม หรื ออื่นๆ)
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจา 50% (ทางบริ ษทั ฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น
จริ ง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ค่าโรงแรม หรื ออื่นๆ)
3. ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่ า 15 วันก่ อนการเดินทาง เก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ ที่ตามระบุใน
โปรแกรม
4. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง
5. กรณีผ้เู ดินทางถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกประเทศ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) ทางบริ ษทั จะทาการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น
ค่าวีซ่าและค่าบริ การยืน่ วีซ่า ค่าตัว๋ เครื่ องบิน และค่าโรงแรม เป็ นต้น
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุ เทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุ รกิจนาเที่ยว การยกเลิก การ
เดินทางของนักท่ องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวมีค่าใช้ จ่ายที่ได้ จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนาเที่ยว ให้
นามาหักจากเงินค่ าบริการที่ต้องจ่ าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวแสดงหลักฐานให้ นักท่ องเที่ยวทราบ
เช่ น ค่าวีซ่า ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน ค่าโรงแรม หรื ออื่นๆ

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งยกเลิ กการเดิ นทางล่วงหน้า 30 วันก่ อนการเดิ นทาง ในกรณี ที่มีผู ้
เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน และยินดีคืนเงินค่ามัดจาให้ท้ งั หมด (ในกรณี ที่มีการยืน่ วีซ่า และท่านได้รับการ
อนุมตั ิวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ขอเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริ การที่เกิดขึ้นจริ ง และท่านสามารถนาวีซ่า
นี้ไปใช้ได้ หากวีซ่านั้นยังไม่หมดอายุ)
2. หากท่านสละสิ ทธิ์ ในการไม่ใช้บริ การใดๆ ที่ ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ หรื อถูกปฏิ เสธการเข้า -ออก
ประเทศ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
3. ตัว๋ เครื่ องบินที่จดั ไว้ตามโปรแกรมทัวร์ เป็ นตัว๋ แบบหมู่คณะ ซึ่ งจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ใน
กรณี ที่ท่านต้องการแยกวันเดิ นทางกลับหรื อไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาอีกครั้ง
และการจัดที่นงั่ ของผูเ้ ดินทาง เป็ นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริ ษทั ไม่สามารถเข้าไปเพื่อ
แทรกแซงได้
สาหรับที่นงั่ LONG LEG หรื อที่นงั่ บริ เวณทางออกฉุ กเฉิน จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สาย
การบินกาหนด เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ื่น
ได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิ ดเหตุฉุกเฉิ นและอานาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่
สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
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4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็ นอานาจการตัดสิ นใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริ ษทั เป็ นเพียงผูใ้ ห้บริ การและ
อานวยความสะดวกในยื่นวีซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธิ์ ที่จะไม่แจ้ง
เหตุผลให้ทราบ
5. โรงแรมที่พกั ส่ วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่ องปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี และสาหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม
อาจจะจัดเป็ น 2 เตียง และเตียงเสริ มหรื อ SOFA BED ขึ้นอยูก่ บั แต่ละโรงแรม
6. เมื่ อท่านได้มีการชาระเงิ นแล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริ ษทั ฯหรื อตัวแทนของบริ ษทั จะถื อว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขต่างๆที่ทางบริ ษทั ฯได้กาหนดไว้แล้ว

เอกสารเบื้องต้ นในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้ น
ระหว่ างการพิจารณาวีซ่าไม่ สามารถขอพาสปอร์ ตคืนก่อนกาหนด
ระยะเวลาในการยื่น : 15 วันทาการ (อาจจะช้ าหรื อเร็วกว่านั้น ขึน้ อยู่กบั ศุนย์รับยื่นวีซ่าและสถานทูต)
วันยื่นเอกสาร : ผู้เดินทางต้ องมาสแกนลายนิ้วมือและยื่นเอกสารด้ วยตัวเอง (จะมีเจ้ าหน้ าคอย
ช่ วยอานวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า)
1. PASSPORT ที่ยงั ไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรม
การเดินทาง
2. เอกสารรับรองการได้ รับวัคซีน ครบ 2 เข็มโดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรื อแนบเป็ น
Vaccine Passport
3. รู ปถ่ ายสี จานวน 2 รู ป พื้นหลังสี ขาว (ขนาดตามรู ปตัวอย่าง) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใช้ในการ
ยื่นวีซ่ามาก่อนหน้านี้ สถานทูตจะเข้มงวดในเรื่ องของรู ปถ่าย จะต้องเห็นหน้า ใบหู และดวงตาชัดเจน
ห้ามใส่ เครื่ องประดับ คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรู ป
4. สาเนาเอกสารต่ างๆ ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน / สู ติบตั ร (สาหรับเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี ) / ทะเบียน
สมรส ทะเบียนหย่า และ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
5. ใบรับรองการทางาน ที่ออกจากหน่วยงานหรื อบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยสะกดชื่อนามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสสปอร์ต และใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยืน่ วีซ่า
ในกรณีที่ทางานอิสระ เตรี ยมจดหมายชี้แจงการทางานของตนเอง (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุชื่อตัวเอง
ลักษณะงานที่ทา รายได้ต่อเดือน และลงชื่อตัวเอง
ในกรณีเป็ นเจ้ าของธุรกิจ เตรี ยมหนังสื อรับรองบริ ษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ หรื อใบจดทะเบียน
การค้า พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
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ในกรณีเป็ นนักเรี ยน นักศึ กษา เตรี ยมเอกสารรั บรองการเป็ นนักเรี ยน-นักศึ กษา ฉบับจริ งที่ ออกจาก
สถาบันการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) ใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยืน่ วีซ่า
6. หลักฐานทางการเงิน อัพเดต 15 วัน ก่อนวันยืน่
STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยูเ่ ป็ นประจาและมีเงินคงเหลืออย่างน้อย 6 หลัก เพื่อ
ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า
BANK CERTIFICATE ฉบับ ภาษาอัง กฤษ ที่ ร ะบุ ชื่ อ ผู เ้ ดิ น ทางตรงตามหน้า พาสสปอร์ ต สถานฑู ต ไม่ รั บ
พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
7. การรับรองค่าใช้ จ่ายให้ กับผู้เดินทาง SPONSOR ผูท้ ี่ออกค่าใช้จ่ายให้กนั ต้องมีความสัมพันธ์กนั เช่น พ่อ
ออกเงิ น ลู ก สามี อ อกเงิ น ให้ ภ รรยา พร้ อ มเขี ย นจดหมายรั บ รองค่ า ใช้ จ่ า ย SPONSOR LETTER
(รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่)
8. กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอม
โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยืน่ เรื่ องแสดงความจานงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก
ท่านหนึ่งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง และในวันนัดหมายยืน่ วีซ่า ผูป้ กครองต้องมาเซ็นต์
เอกสารด้วยกันทั้งคู่ ณ ศูนย์รับยืน่ วีซ่า
9. ใบกรอกข้ อมูลผู้ขอวีซ่า กรุ ณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วนและตรงตามความจริ ง เพราะข้อมูล
ที่ท่านได้ให้มา จะถูกบันทึกลงในใบสมัครยืน่ วีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า
10. การยืน่ วีซ่านั้น ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาเนินการ
ขั้นตอนการจองคิวและยื่นวีซ่าได้
11. รายละเอียดด้ านบนทั้งหมดเป็ นเพียงเอกสารเบื้องต้ น บางท่ านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิ่มหรื อแปล
เอกสารในบางข้ อ เพื่อความถูกต้ องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่ อสอบถามเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ
ได้
12. ในช่ วงการแพร่ ระบาดของไวรั ส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อขั้นตอนการยื่ น ที่
เปลีย่ นแปลงไป ทางเจ้ าหน้ าที่อาจจะมีการอัพเดตข้ อมูลให้ ทราบอีกครั้ง
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ใบกรอกข้อมูลผูข้ อวีซ่า

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพือ่ ให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานที่เกิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบนั ……………………………………………….……..
ที่อยู่ปัจจุบนั ที่สามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานที่ทางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ที่อยู่ที่ทางานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ทางาน..........................................โทรสารที่ทางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน.................................
แหล่งที่มา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
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ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที่..........................................ถึงวันที่................................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผูอ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ที่อยู่…………………………………………………………………………………..

*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ
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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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