
 

UNIQUE INTER 

 

 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรม : 23275 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 

อาหารพิเศษ : อาหารไทย และ สวิสฟองดูว์ 
DAY ITINERARY MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูม ิ × × × 
2 ดูไบ-เจนีวา-น้ำพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้  × × √ 

3 ยอดเขากลาเซียร์ 3000-เมืองแทสช-์เมืองเซอร์แมท √ √ √ 

4 รถไฟกลาเซียเอก็ซ์เพลส-เมอืงอันเดอร์แมท 
เมืองแองเกลเบิรก์ √ √ √ 

5 ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น-เมอืงลูเซิรน์-สะพานไม้ชาเปล √ √ √ 

6 เมืองซกู-เมืองซูริค-จัตุรสัปาราเดพลาทซ์-สนามบิน √ √ × 

7 สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ × × × 
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วันที่หนึ่ง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

22.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ (EK) เจา้หนา้ที่ให้
การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วันที่สอง สุวรรณภูมิ-ดูไบ-เจนีวา-น ้าพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้               (-/-/D) 

01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK385 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
04.45 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 
08.30 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด  ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์

เที่ยวบินที่ EK089 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
13.15 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์หลงัผ่านพิธีการตรวจ

คนเข้าเมืองและศุลกากร น าท่านชม เมืองเจนีวา เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมี
ความส าคญัมากเป็นอนัดับตน้ๆของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ตวัเมืองนัน้ตัง้อยู่บริเวณที่
ทะเลสาบเจนีวาไหลเขา้รวมกบัแม่น า้โรหน์ (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานัน้ตัง้อยู่
ทางตะวนัตกของประเทศ เป็นแหล่งน า้จืดที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของทวีปยุโรปกลาง รอง
จากทะเลสาบบาลาตน้ในประเทศฮงัการี ส  าหรบั กรุงเจนีวา ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นเมือง
นานาชาติ (Global City) เนื่องจากเป็นที่ตัง้ขององคก์รระหว่างชาติส าคญัๆ หลายองคก์ร 
เช่น ส านักงานใหญ่ขององคก์ารสหประชาชาติประจ าทวีปยุโรป , องคก์ารอนามัยโลก 
(WHO), องคก์ารการคา้โลก (WTO) เป็นตน้ นอกจากนีแ้ลว้กรุงเจนีวายังเป็นสถานที่
จัดตั้งองค์การสันนิบาตชาติ  ใน 
ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน 
ค.ศ. 1864 น าท่านชม น ้าพุเจดโด 
กลางทะเลสาบเลคเลมังค์ น ้าพุที่
ไดร้บัการยอมรบัว่าสูงและมีขนาด
ใหญ่ที่สดุในโลก และยงัเป็นหนึ่งใน
สถานที่ส  าคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดของ
กรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นไดจ้ากทุกจุดในเมือง น า้พุเจดโดเป็นน า้พุที่ไดร้บัการ
ยอมรบัว่าเป็น "สญัลกัษณข์องกรุงเจนีวา" โดยน า้พุสามารถพุ่งไดสู้งสุดประมาณ 140 
เมตร (459 ฟตุ) น า้พถุกูติดตัง้ ในปี 1886 นกัท่องเที่ยวที่มาเยือนและมีโอกาสล่องเรือมา
ในทะเลสาบ เจนีวามกัไม่พลาดที่จะมาชมน า้พดุว้ยเช่นกนั น าท่านแวะชมและถ่ายภาพ
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กับ นาฬิกาดอกไม้ ที่สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งบ่งบอกถึง
ความส าคญัของอตุสาหกรรมการผลิตนาฬิกา จากนัน้อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซือ้สินคา้แบ
รนดเ์นม ซึ่งมีรา้นคา้มากมายรายลอ้มรอบสวนดอกไมไ้ม่ว่าจะเป็น LOUIS VUITTON, 
PRADA, BALLY, GUCCI ห รื อจะ เ ลื อกชมนาฬิ ก า ย่ี ห้อดั ง ท่ี ผ ลิ ต ในประ เ ทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์ทัง้ ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, 
LONGINES ซึ่งมีรา้นจ าหน่ายมากมายเช่นกนั 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  
 Hotel Hilton Evian-les-Bians หรือเทยีบเท่า 

วันที่สาม ยอดเขากลาเซียร์ 3000-เมืองแทสช์-เมืองเซอร์แมท             (B/L/D) 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสูส่ถานนีกระเชา้
เพื่อเตรียมตัวเดินทางขึน้สู่ ยอดเขากลาเซียร์ 3000  (Glacier 3000) เป็นยอดเขาใน
ส วิ ส เ ซ อ ร์ แ ล น ด์  ที่ สู ง ก ว่ า
ระดับน า้ทะเล 3000 เมตร จาก
สถานี  Col di Pillon ขึ ้นสู่ ยอด
เขากลาเซียร ์ ซึ่ งบนยอดเขา
สามารถมองเห็นวิวยอดเขา
ส าคัญๆ ของสวิสเซอร์แลนด์ 
ได้แก่ จุงเฟรา แมทเทอรฮ์อรน์ 
และ มองบลองก ์ไดอ้ย่างชดัเจน 
จากน้ันให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานหิมะของกลาเซียร ์3000 ซึ่งเป็น
สว่นหนึ่งของภเูขากดูสตารด์ (Gstaad Mountain) ที่มีเสน้ทางสกียาว 250 กิโลเมตร และ 
เทือกเขาแอลป์มีเสน้ทางสกียาว 225 กิโลเมตร  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ถึงเวลาอัสมควรน าท่านลงจากยอดเขาสู่
สถานี Col di Pillon จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองแทสช ์(Tasch) ตัง้อยู่ในประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด์ เป็นประเทศขนาดเล็กที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และตั้งอยู่ในทวีปยุโรป
ตะวนัตก ซึ่งมีเทือกเขาแอลป์ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ใหญ่สดุของทวีปยุโรป เลาะเลียบตามหุบ
เขา ชมทิวทัศนส์วยอันงดงามตลอดเสน้ทาง น าท่านเดินทางโดยรถไฟสู่เมืองเซอร์
แมท (Zermatt) โดยรถไฟซึ่งเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตใหร้ถยนตว์ิ่งและเป็นเมืองที่ไดร้บัการ
ยกย่องว่า ปลอดมลพิษที่ดีของโลกตัง้อยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร ซึ่ง เป็นที่ตัง้ของ
ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องสวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองเซอรแ์มทเป็นเมือง
เล็กๆ หรืออาจจะเรียกไดว้่าเป็นหมู่บา้นก็ได ้เพราะว่ามีประชากรในเมืองไม่ถึง 10,000 
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คน ทางตอนใตข้องสวิตติดกับชายแดนอิตาลี โดยมี Pennine Alps ซึ่งเป็นส่วนนึงของ
เทือกเขา Alps เป็นเสน้กั้นระหว่าง 
2 ประเทศหากพดูถึง Zermatt ก็ตอ้ง
นึกถึงยอดเขาแหลมที่มีลักษณะ
คล้ายปีรามิด ชื่ อว่า  Matterhorn 
ที่ตั้งตระหง่านอยู่ ใกล้ๆ เมือง มี
ความสูงถึง 4,478 เมตร สามารถ
มองเห็นไดจ้ากแทบทุกมมุของเมือง 
ซึ่ง Matterhorn นีถื้อเป็นสัญลักษณที่ส  าคัญของ Zermatt ถึงเวลาอันสมควรน าท่าน
เดินทางกลบัสู ่เมืองแทสช ์(Tasch)  

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  
 Hotel Elite หรือเทยีบเท่า 

วันที่ส่ี กลาเซียเอ็กซ์เพลส-เมืองอันเดอร์แมท-เมืองแองเกลเบิร์ก     (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท 
(ANDERMATT) โดยรถไฟสายส าคัญ กลาเซียเอ็กซเ์พลส (GLACIER EXPRESS) 
เป็นรถไฟด่วนที่ชา้ที่สดุเพื่อใหผู้โ้ดยสารไดด่ื้มด ่ากบัทศันียภาพของธรรมชาติสองขา้งทาง
ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามความสงูต ่าของภูมิประเทศผ่านทิวทศันอ์นัตระการตาของหุบเขา 
ป่าไม ้น า้ตก ล าธาร ทุ่งหญา้ หมู่บา้นชนบท เดินทางถึงเมืองอนัเดอรแ์มท  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกลเบิรก์ 
เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ในหุบเขาและธรรมชาติที่มีความสวยงาม รอบลอ้มไปดว้ยทัศนียภาพ
ของเทือกเขาแอลป์และเป็นอีกหนึ่งเมืองสกีรีสอรท์ชื่อดงัที่อยู่ใกลก้บัเมืองลเูซิรน์ 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  
 Hotel Terrace หรือเทยีบเท่า 
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วันที่ห้า ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น-เมืองลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล        (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของ
โรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองสแตน 
เพื่อน าท่านเดินทางขึน้สู ่ยอดเขาสแตนเซอร์
ฮอร์น (Mt.Stanserhorn) มีความสูงที่ 1,898 
เมตร(6,227 ฟุต) ระหว่างทางคุณจะไดช้มวิว
แบบพาโนราม่าและให้ท่านได้สัมผัสการ
เดินทางโดยขึ้นกระเช้า “Cabrio” กระเช้า
ลอยฟ้าเปิดประทุนที่มี 2 ชั้นแห่งแรกของ
โลก ซึ่งสามารถจุผูโ้ดยสารได้เกือบ 60 ท่าน 
โดยชั้นดาดฟ้าจะสามารถจุได ้30 ท่าน ระยะ
เกือบ 2 กิโลเมตร ระหว่างทางขึน้สู่ยอดเขาท่านจะสามารถมองเห็นวิวแบบ 360 องศา 
หลังจากนั้นอิสระให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนยอดเขา  ถึงเวลาอัน
สมควรน าท่านเดินทางกลับลงจากยอดเขาและเดินทางไปยังเมืองลูเซิรน์ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเที่ยว เมืองลูเซิรน์ อดีตหวัเมือง
โบราณของสวิสเซอรแ์ลนด ์เป็นดินแดนที่ไดร้บัสมญานามว่า หลงัคาแห่งทวีปยุโรป (The 
roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสงูเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมี
ภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดง
ดอกไมป่้าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเปล 
ห รื อ ส ะพ าน วิ ห า ร  (Chapel 
bridge) ซึ่งข้ามแม่น ้ารอยซ์ เป็น
สะพานไม้ที่เก่าแก่ ที่สุดในโลก มี
อายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์
และประวติัศาสตรข์องเมืองลูเซิรน์
เลยที เ ดียว สะพานวิหารนี ้เ ป็น
สะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคา
แบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน ้า จั่ วแต่ละช่องของสะพานจะมี
ภาพเขียนเรื่องราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่
อายกุว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายท่ีปัจจบุนัสะพานไมน้ีถู้กไฟไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้งบรูณะ
สรา้งขึน้ใหม่เกือบหมด จากนัน้น าท่านเที่ยวชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็น
อนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่หัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของ
สวิตเซอรแ์ลนดอ์ยู่ อนุสาวรียรู์ปสิงโตแห่งนีอ้อกแบบและแกะสลกัโดย ธอร ์วอลเสน้ ใช้
เวลาแกะสลกัอยู่ราว 2 ปี ตัง้แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสรา้งขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหาร
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สวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซื่อสตัย ์จงรกัภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่าง
การต่อสูป้อ้งกนัพระราชวงัในครัง้ปฏิวติัใหญ่สมยัพระเจา้หลยุสท์ี่ 16 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  
 Hotel Terrace หรือเทยีบเท่า 

วันที่หก เมืองซูก-เมืองซูริค-จัตรัุสปาราเดพลาทซ์-สนามบิน             (B/L/-) 

เช้า   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู ่เมืองซูก เคยเป็นเขต
ปกครองที่มี  รายได้เฉลี่ยน้อยที่  สุดแต่ปัจจุบันคือเมืองที่ รวย  ที่สุดของประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์มีเขตเมืองเก่าที่ ก่อตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 อาคารบา้นเรือน ยังคง
สภาพดัง้เดิมไวอ้ย่างสวยงามอีกทัง้ยงัเป็น เมืองที่มีวิวทะเลสาปที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของ
ประเทศ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่ใจกลางเมืองซูริค เที่ยว
ชม จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จัตุรสัเก่าแก่ที่มีมาตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 17 
ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางของการคา้
สัตว์ที่ส  าคัญของเมืองซูริค ปัจจุบัน
จัตุรัสนี ้ได้กลายเป็นชุมทางรถรางที่
ส  าคญัของเมืองและยงัเป็นศนูยก์ลาง
การคา้ของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบนั
ก า ร เ งิ น ที่ ใ ห ญ่ ที่ สุ ด ใ นป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์น าท่านแวะถ่ายรูปกบั 
โบสถฟ์รอมุนสเตอร์ (Fraumunster 
Abbey) จากบนสะพานมุนสเตอรบ์รูค เป็นโบสถท์ี่มีชื่อเสียงของเมืองซูริค สรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ. 853 โดยกษัตรยิเ์ยอรมนัหลยุส ์ใชเ้ป็นส านกัแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชัน้สงูจากทาง
ตอนใตข้องเยอรมนัอาศยัอยู่ น าท่านสู่ ถนนบาหน์โฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) 
เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รูจ้ักในระดับ
นานาชาติ ว่าเป็นถนนชอ้ปป้ิงที่มีสินคา้ราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองขา้ง
ทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า รา้นค้าอัญมณี รา้นเครื่องประดับ รา้น
นาฬิกาและโรงแรมระดับหรู อิสระใหท่้านเดินเล่นและเลือกซือ้สินคา้ตามอัธยาศัยหรือ
เดินไปยงั สวนลินเดนฮอฟ (Lindenhof) จุดชมวิวของเมืองซูริคที่ตัง้อยู่ในเมืองเก่าที่ยงั
เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ถ่ายท าซีรี่ย์เกาหลีชื่อดัง “Crash Landing On You” สมควรแก่
เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

22.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์

เที่ยวบินที่ EK 086 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
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วันที่เจ็ด สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ                     (-/-/-)  

06.25 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.40 น. ออกเดินทางสู่  สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เที่ยวบินที่ EK 372 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
19.15 น. ☺ เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
ทางบริษัทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดนิทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แต่บางครัง้การเดนิทางอาจจะมีการ

ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ได ้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบว่ารา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ในยุโรปบางแห่งจะปิดท าการในวนัอาทิตย์ 

 

เดือน วนัเดินทาง ราคา พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

สิงหาคม 2565 8-14 ส.ค. 75,900 15,000 
กนัยายน 2565 14-20 ก.ย. 75,900 15,000 

ตุลาคม 2565 
4-10 / 7-13 

18-24 / 21-27 ต.ค. 
75,900 15,000 

ราคาส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์ 
กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าที่ 
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โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอยีดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซ้ือ 
เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆที่บริษทัระบุไว้ 

 

 
 
 

อตัราค่าบริการที่รวมในรายการทัวร์ 
• ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  
• โรงแรมท่ีพกัระดบั 3-4 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/หอ้ง) 
• ค่าธรรมเนียมเนียมในการยืน่วีซ่าเชงเกน้ (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 
• ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 
• ค่ารถปรับอากาศ บริการน าเท่ียวตามรายการการท่องเท่ียว 
• หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและใหบ้ริการตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
• ค่าประกนัสุขภาพ (covid-19) เง่ือนไขตามกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการที่ไม่รวมในรายการทัวร์ 
• ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการท าหนงัสือเดินทางและวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าเดินทางท่ีนอกเหนือจาก

รายการทวัร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซกัรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในหอ้งพกั เป็นตน้ 
• ค่าส่วนเกินของน ้าหนกักระเป๋า สายการบินอนุญาตใหโ้หลดสัมภาระใตท้อ้งเคร่ือง 30 กก./ท่าน 
• ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยโูรx 5 วนั = 10 ยโูร ) 
• ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 
• ค่า RT-PCR TEST ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย (ถา้ประเทศปลายทางตอ้งการเอกสาร) 
• ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลบัเขา้ประเทศไทย (ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาล) 
• ค่าใชจ่้ายในการกกัตวัในประเทศไทย และ RT-PCR TEST เม่ือถึงไทย  

(เง่ือนไขตามท่ีทางรัฐบาลก าหนด) 
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เง่ือนไขการจองและการช าระเงิน 
1. ช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หลงัจากท าการจองใน 1 วนัท าการ พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง

ท่ีมีอายเุหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรมการเดินทาง 
2. ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง หากไม่มีการช าระเขา้มาถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการ

เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได ้(กรณียงัไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯขออนุญาตเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ี
เหลือตามท่ีก าหนด) 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีมีความจ าเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ หรือตัว๋โดยสารอ่ืนๆในการเดินทาง
เพื่อมาท าการยื่นวีซ่า หรือในวนัเดินทางไป-กลบัจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีก่อนทุกคร้ังก่อน
ออกตัว๋เคร่ืองบินหรือตั๋วโดยสารอ่ืนๆ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ี

เกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจ า 50% (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึน

จริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดตามราคาทัวร์ท่ีตามระบุใน

โปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น 

ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเท่ียว การยกเลิกการ

เดินทางของนักท่องเท่ียว ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวมีค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเท่ียว ให้
น ามาหักจากเงินค่าบริการท่ีต้องจ่าย ท้ังนี้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวแสดงหลักฐานให้นักท่องเท่ียวทราบ 
เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ 
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หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู ้

เดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน และยนิดีคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด (ในกรณีท่ีมีการยืน่วีซ่า และท่านไดรั้บการ
อนุมติัวีซ่าแลว้ ทางบริษทัขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกิดข้ึนจริง และท่านสามารถน าวีซ่า
น้ีไปใชไ้ด ้หากวีซ่านั้นยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใช้บริการใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออก
ประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ใน
กรณีท่ีท่านตอ้งการแยกวนัเดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หน้าท่ีเพื่อสอบถามราคาอีกคร้ัง 
และการจดัท่ีนั่งของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพื่อ
แทรกแซงได ้
ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสาย
การบินก าหนด เช่น ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้น
ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ท่ีนั่ง LONG LEG ข้ึนอยู่กบัทางเจา้หน้าท่ี
สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอ านาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริการและ
อ านวยความสะดวกในยื่นวีซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจ้ง
เหตุผลใหท้ราบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในห้องพกั 
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเยน็เกือบทั้งปี และส าหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม
อาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ข้ึนอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เม่ือท่านได้มีการช าระเงินแล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขต่างๆท่ีทางบริษทัฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 
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เอกสารเบื้องต้นในการขอย่ืนวซ่ีากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพจิารณาวซ่ีาไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนก าหนด 
ระยะเวลาในการย่ืน : 15 วนัท าการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่านั้น ขึน้อยู่กบัศุนย์รับย่ืนวีซ่าและสถานทูต) 
วันย่ืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือและย่ืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอย
ช่วยอ านวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่า) 
 

1. PASSPORT ท่ียงัไม่หมดอายแุละมีอายุเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรม
การเดินทาง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็มโดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น 
Vaccine Passport 

3. รูปถ่ายสี จ านวน 2 รูป พื้นหลงัสีขาว (ขนาดตามรูปตวัอยา่ง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใชใ้นการ
ยื่นวีซ่ามาก่อนหน้าน้ี สถานทูตจะเขม้งวดในเร่ืองของรูปถ่าย จะตอ้งเห็นหน้า ใบหูและดวงตาชดัเจน 
หา้มใส่เคร่ืองประดบั คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป 

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

5. ใบรับรองการท างาน ท่ีออกจากหน่วยงานหรือบริษทัท่ีท่านท างานอยู ่(ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยสะกดช่ือ-
นามสกุล ใหต้รงตามหนา้พาสสปอร์ต และใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วีซ่า 
ในกรณีท่ีท างานอสิระ เตรียมจดหมายช้ีแจงการท างานของตนเอง (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยระบุช่ือตวัเอง 
ลกัษณะงานท่ีท า รายไดต่้อเดือน และลงช่ือตวัเอง 

ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกจิ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาองักฤษ หรือใบจดทะเบียน
การคา้ พร้อมแปลภาษาองักฤษ 

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

6. หลกัฐานทางการเงิน อพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยืน่ 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยูเ่ป็นประจ าและมีเงินคงเหลืออยา่งน้อย 6 หลกั เพื่อ
ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า 

BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ท่ีระบุช่ือผูเ้ดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับ
พจิารณาบัญชีกระแสรายวัน 
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7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง SPONSOR ผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายให้กนัตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั เช่น พ่อ
ออกเงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER 
(รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ี) 

8. กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม 
โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก
ท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและ
ประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง และในวนันดัหมายยืน่วีซ่า ผูป้กครองตอ้งมาเซ็นต์
เอกสารดว้ยกนัทั้งคู่ ณ ศูนยรั์บยืน่วีซ่า 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่างใหค้รบถว้นและตรงตามความจริง เพราะขอ้มูล
ท่ีท่านไดใ้หม้า จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยืน่วีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า 

10. การยืน่วีซ่านั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถด าเนินการ
ขั้นตอนการจองคิวและยื่นวีซ่าได ้

11. รายละเอียดด้านบนท้ังหมดเป็นเพียงเอกสารเบ้ืองต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิ่มหรือแปล
เอกสารในบางข้อ เพ่ือความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ
ได้ 

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขั้นตอนการย่ืนที่
เปลีย่นแปลงไป ทางเจ้าหน้าท่ีอาจจะมีการอพัเดตข้อมูลให้ทราบอกีคร้ัง 
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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…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานที่เกิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

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

ที่อยู่ปัจจุบนัที่สามารถติดต่อได ้ 

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

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

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

 

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

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

ผูเ้ยาว ์ 

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

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

สถานที่ท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ที่อยู่ที่ท างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

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

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

โทรศพัทที์่ท างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

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

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

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
 

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

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



 

UNIQUE INTER 

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

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

จังหวดัที่เกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที่..........................................ถึงวนัที่................................................................ 

เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้น้ี 

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที่ หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

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

 

 

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

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

                                                                 ที่อยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆ 

ทั้งสิ้ นทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ 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

