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UNIQUE INTER 

อาหารพเิศษ : ขาหมูเยอรมัน และ สวิสฟองดูว ์

DAY ITINERARY MEALS 
BF L D 

1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูม ิ × × × 
2 ดูไบ-ซูริค-หมู่บ้าน ISELTWALD-เมอืงอินเตอร์ลาเก้น       × × √ 
3 ยอดเขาชิลธอร์น-เมอืงลเูซิร์น-สะพานไม้ชาเปล   √ √ √ 
4 เมืองฟุสเซน่-ปราสาทนอยชวานสไตน์ √ √ √ 
5 เมืองโอเบอรอ์ัมเมอร์เกา-เมอืงมิวนิค 

พระราชวงันิมเฟนเบิร์ก √ √ × 

6 มิวนิค-BMW WELT-อัลลีแอนซ์อารีน่า-จัตรุัสมาเรียนสนามบิน √ √ × 
7 สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ × × × 
 
 

    

     

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

22.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 ประต ู9 แถว 
T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

วันที่สอง สุวรรณภูมิ-ดูไบ-ซูริค-หมู่บ้าน ISELTWALD-เมืองอินเตอร์ลาเก้น                 
             (-/-/D) 

01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 ( 
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

04.45 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 
08.40 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK087 ( บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
13.20 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำ

ท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน ISELTWALD เป็นหมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ ค.ศ.1146 ประกอบด้วย
ทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบเบรียนซ์ อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปภายในหมู่บ้านตามอัธยาศัย นอกจากนั้น
ที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์ชื่อดัง Crash Landing On You จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ 
เมืองอินเตอร์ลาเก้น (Interlaken) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ์ 
(Brienz lake) จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ พร้อมช้
อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อนาฬิกายี ่ห้อดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, 
OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอื่นๆ อีกมากมาย 

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  
 Hey Hotel หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 



 

UNIQUE INTER 

วนัทีส่าม ยอดเขาชลิธอรน์-เมอืงลเูซริน์-สะพานไมช้าเปล             (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สเตคเคลแบรก์ (Stechelberg) เพื่อ
ขึ้นกระเช้าไปยัง ยอดเขาชิลธอร์น (Schilthorn) บนความสูง 2,970 เมตรจากระดับน้ำทะเล ยอดเขาแห่งนี้เป็น
สถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เจมส์บอนด์ 007 <<On Her Majesty’s Secret Servcie>> ท่านสามารถเที่ยวชมห้อง
จัดแสดงเกี่ยวกับภาพยนต์ และที่ด้านบนยอดเขา
ท่านสามารถสัมผัสหิมะได้ตลอดทั้งปี นอกจากนั้น
ท่านยังสนุกสนานกับกิจกรรมอื่นๆได้ที่สถานี Brig 
จะมีทางเดินพื้นกระจก รวมถึง เส้นทางเดินบนหน้า
ผา (Thrill Walk) ซึ่งบางช่วงเป็นพื้นกระจก บาง
ช่วงเป็นลวดตาข่าย มองลงไปเห็นแต่พื้นสีขาวปก
คลุมด้วยหิมะ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอด
เขา นำท่านลงจากยอดเขาและเดินทางสู่ เมืองลู
เซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ เป็น
ดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป 
(The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขา
สูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมีภูเขาใหญ่
น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา 
สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม 
นำท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเปล หรือ
สะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์ 
เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี 
เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลย
ทีเดียว สะพานวิหารนี้เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุง
หลังคาแบบโบราณ เชื ่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยม
กลางน้ำ จ ั ่วแต่ละช ่องของสะพานจะมีภาพเขียน
เ ร ื ่ อ ง ร า ว ป ร ะ ว ั ต ิ ค ว า ม เ ป ็ น ม า ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี 
แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันสะพานไม้นี้ถูกไฟไหม้เสียหาย
ไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกือบหมด จากนั้นนำ
ท่านเที่ยวชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่หัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมี
กากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรีย์รูปสิงโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้
เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้า
หาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญ่สมัย
พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  
 47 Hotel Konstanz หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 



 

UNIQUE INTER 

วนัทีส่ี ่ เมืองฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์                 (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้ง
อยู่สุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมันที่ใช้เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซื้อ
ขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองที่ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดน ออสเตรีย มีความ
งดงามทางด้านทัศนียภาพอันเป็นที่กล่าวถึง ชมทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งเป็นปราสาทตั้งอยู่ใน
เทือกเขาแอลป์ สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 
2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็น
ปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของ
โลก ตัวปราสาทตั้งอยู ่บนบนหินผาขนาด
ใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เข้าชมปราสาท
นอยชวานสไตน์  เป็นปราสาทหลังใหญ่สี
ขาว ตั้งอยู่กลางป่าเขาลำเนาไพร ปราสาท
หลังนี ้เพิ ่งได้ร ับขนานนามว่า นอยชวาน 
สไตน์ ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริย์ลุดวิกที่ 
2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เที่ยวชม
ห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แม้กระทั่งราชา
การ์ตูนอย่าง วอล์ทดิสนีย์ ยังได้จำลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือน
สัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ 

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  
 My Park Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัทีห่า้ เมืองโอเบอร์อัมเมอร์เกา-เมืองมิวนิค -พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก           
           (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั ้นนำท่านเดินทางสู่  เม ืองโอเบอร์อ ัมเมอร์เกา 
(Oberammergau) เมืองเล็กๆในแคว้นบาวาเรีย มีชื ่อเสียงมากทางด้านการแกะสลักไม้ โดยแกะสลักเรื่อง
เรื่องราวหรือฉากเหตุการณ์ทางศาสนาคริสต์เป็นหลัก อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่มีภาพวาดสวยงามบนกำแพง 
มีระเบียงประดับด้วยกระถางต้นไม้และดอกไม้เล็กๆอย่างสวยงาม เมืองโอเบอร์อัมเมอร์เกายังใช้เ ป็นสถานที่จัด
งาน Passion Play ที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมนีซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆ 10 ปี โดยชาวบ้านจะมาร่วมแสดงละครกลางแจ้ง ซึ่ง
จะบอกเล่าเรื่องราวในบั้นปลายพระชนม์ชีพของพระเยซู 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย
และเมืองหลวงแห่งเบียร์ของยุโรป มิวนิคได้ชื่อว่าเป็นเมืองมที่รุ่มรวยในศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บารอกและเร
เนสซองส์ นำท่านมาถ่ายภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (Nymphenburg Palace) นิมเฟนเบิร์กเป็นวังฤดูร้อน
ของ พระราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย ผู้ริเริ่มสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด์ มาเรีย เจ้าชายอีเล็คเตอร์แห่งบาวา
เรีย และ เฮ็นเรียตตา อเด ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลังจาก
ทรงมี พระโอรสองค์แรก, แม็กซิมิลเลียน ที่ 2 เอ็มมานูเอลเจ้าชาย อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรียส่วนกลางของวังสร้าง
เสร็จในปี ค.ศ. 1675 ก่อนขับรถพาชมสถานที่สำคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิเด้นท์ ฯลฯ 

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  
 Hotel Mercure Munich South Messe หรือเทียบเท่า 



 

UNIQUE INTER 

วนัทีห่ก มวินิค- BMW WELT-อลัลแีอนซอ์ารนีา่-จตัรุสัมาเรยีน-สนามบนิ                    
             (B/L/-) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ BMW WELT อาคารสถาปัตยกรรม
สมัยใหม่ ที่ออกแบบเป็นรูปเมฆ ภายในจดัแสดง
รถยนต์รุ่นใหม่ทุกรุ่นของบีเอ็มดับบลิว ให้ท่าน
เดินเล่น เลือกซื้อของที่ระลึกของบีเอ็มและมินิคู
เปอร์ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านหน้า สนาม
กีฬาอัลลแีอนซอ์ารนี่า (Allianz Arena) สนาม
ฟุตบอลนี้ถือว่าเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง
ของยุโรปสามารถจุผู้ชมได้กว่า 66,000 คน ได้
กลายเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองมิวนิคไป
เป็นที่เรียบร้อย ความโดดเด่นของสนามแห่งนี้
คือรูปลักษณ์ท่ีเหมือนกับห่วงยางพลาสติกเป่าลมสีขาวใบใหญ่ยักษ์โดยสร้างจากวัสดุโพลิเมอร์ชนิดใหม่ที่เรยีกวา่ 
ETFE Foil ซึ่งมีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ดีเลิศ นอกจากนั้นสนามแห่งนี้สามารถเปลี่ยนสี
ได้ คือ สีขาว สีแดง และสีน้ำเงิน หลอดไฟที่เปลี่ยนได้เพื่อที่จะแสดงถึงสัญลักษณ์บอกว่าขณะนั้นสนามกำลังมี
การแข่งขันของทีมอะไร โดยสีแดงคือทีมบาเยิร์น มิวนิค สีน้ำเงินคือทีม 1860 มิวนิค ส่วนสีขาวนั้นจะเปิดเมื่อทีม
ชาติเยอรมนีกำลังแข่งขัน 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านเมืองเก่า ที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็น
สัญลักษณ์ที ่สำคัญของมิวนิค เช่น เฟราเอ่น
เ ค ี ย ร ์ เ ช ่ อ  (Frauenkirche-Church Of Our 
Lady) เป็นโบสถ์พระแม่มารีทรงหัวหอมคู่ที่สร้าง
ด้วยอิฐแดงสูง 99 เมตร เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์
ข อ ง เ ม ื อ ง ม ิ ว น ิ ค  โ บ ส ถ ์ เ ซ น ต ์ ป ี เ ต อ ร์  
(Peterskirche-St.Peter Church) โบสถ์หลัง
แรกและเก่าแก่ที่สุดของเมือง จากนั้นอิสระให้ทุก
ท่านเดินเล่นหรือช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมตาม
อัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบิน 

22.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK052 ( 
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วนัทีเ่จด็ สนามบนิดไูบ-กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ          (-/-/-) 

06.30 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 ( บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
19.15 น. ☺ เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
ทางบริษัทจะดำเนินการจดัการโปรแกรมการเดนิทางให้เป็นไปตามที่กำหนด แต่บางครัง้การเดินทางอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับเหตุสุดวิสัยต่างๆ ทีอ่าจจะเกิดขึ้นได ้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลกูค้าเป็นหลัก และขอแจ้งให้ทราบว่าร้านค้าและห้างสรรพสินค้าใน

ยุโรปบางแห่งจะปิดทำการในวันอาทติย ์
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วนัเดนิทาง ตารางการบนิ ราคา พกัเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

21-27 ม.ิย. 2565 

EK385 BKKDXB 01.35-04.45 
EK087 DXBZRH 08.40-13.20 
EK052 MUCDXB 22.35-06.30 
EK372 DXBBKK 09.40-19.15 

66,900 12,000 

ราคาสำหรบัเดก็อายตุำ่กวา่ 12 ป ีไมใ่ชเ้ตยีง ลด 5,000 บาท จากราคาทวัร ์
กรณจีอยแลนด ์สามารถสอบถามราคาการหกัคา่ตัว๋เครือ่งบนิไดจ้ากเจา้หนา้ที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
• 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 
• คา่ทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (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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โปรดศกึษาเงือ่นไขตา่งๆ และรายละเอยีดการเดนิทางใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นตดัสนิใจซือ้ 
เมือ่ทา่นทำการชำระมดัจำแลว้ ถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆทีบ่รษิทัระบไุว้ 

 
เงือ่นไขการจองและการชำระเงนิ 

1. ชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท หลังจากทำการจองใน 24ชั่วโมง  พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง 

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ก่อนวันเดินทาง หากไม่มีการชำระเข้ามาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได้ (กรณียังไม่
ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือตามที่กำหนด) 

3. สำหรับผู้เดินทางที่มีความจำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ หรือตั๋วโดยสารอื่นๆในการเดินทางเพื่อมาทำการยื่นวีซ่า หรือในวันเดินทางไป-
กลับจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่
รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 
1. ยกเลกิการเดนิทาง 30 วันก่อนการเดนิทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน 

ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจำ 50% (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน 

ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ) 
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุในโปรแกรม  
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น

จริง 
5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
6. กรณวีีซา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบนิ 

และค่าโรงแรม  เป็นต้น 
7. ตามพระราชบญัญตัธิุรกจินำเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนำเที่ยว การยกเลกิการเดนิทางของนกัทอ่งเทีย่ว ผู้ประกอบธรุกิจนำ

เที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว ให้นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแสดงหลักฐานให้
นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ  

 
หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน และยินดีคืนเงินค่ามัด
จำให้ทั้งหมด (ในกรณีที่มีการยื่นวีซ่า และท่านได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ทางบริษัทขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกิด ขึ้นจริง และท่าน
สามารถนำวีซ่านี้ไปใช้ได้ หากวีซ่านั้นยังไม่หมดอายุ) 

2. หากท่านสละสิทธิ์ในการไม่ใช้บริการใดๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่า
ทัวร์ทั้งหมด 

3. ตั๋วเครื่องบินที่จัดไว้ตามโปรแกรมทัวร์ เป็นตั๋วแบบหมู่คณะ ซึ่งจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณีที่ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไป
ก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาอีกครั้ง และการจัดที่นั่งของผู้เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถ
เข้าไปเพื่อแทรกแซงได้ 
สำหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่
กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอำนาจการตัดสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการและอำนวยความสะดวกในยื่นวีซ่าเท่านั้น และหาก
ท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบ 

5. โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้ง
ปี และสำหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจัดเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรม 

6. เมื่อท่านได้มีการชำระเงินแล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริษัทฯหรือตัวแทนของบริษัท จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขต่างๆที่ทางบริษัทฯได้กำหนดไว้แล้ว 
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เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนกำหนด  
ระยะเวลาในการยื่น : 15 วันทำการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่านั้น ขึ้นอยู่กับศุนย์รับยื่นวีซ่าและสถานทูต) 
วันยื่นเอกสาร : ผู้เดินทางตอ้งมาสแกนลายนิว้มอืและยืน่เอกสารด้วยตวัเอง (จะมีเจา้หน้าคอยชว่ยอำนวยความสะดวกในการนดัหมายและจดัเตรยีมเอกสาร
ยื่นวีซ่า) 
 

1. PASSPORT ที่ยังไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็มโดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น Vaccine Passport 

3. รูปถ่ายส ีจำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว (ขนาดตามรูปตัวอย่าง) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใช้ในการยื่นวีซ่ามาก่อนหน้านี้ สถานทูตจะเข้มงวดใน
เรื่องของรูปถ่าย จะต้องเห็นหน้า ใบหูและดวงตาชัดเจน ห้ามใส่เครื่องประดับ คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป 

4. สำเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน / สูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี) / ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า และ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
(ถ้ามี) 

5. ใบรับรองการทำงาน ที่ออกจากหน่วยงานหรือบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยสะกดชื่อ-นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสสปอร์ต 
และใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า 
ในกรณทีีท่ำงานอิสระ เตรียมจดหมายชี้แจงการทำงานของตนเอง (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุชื่อตัวเอง ลักษณะงานที่ทำ รายได้ต่อเดือน และลง
ชื่อตัวเอง 
ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ เตรียมหนังสือรับรองบริษัท (DBD) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ หรือใบจดทะเบียนการค้า พร้อมแปลภาษาอังกฤษ 
ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบับจริงที่ออกจากสถาบันการศึกษา  (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
ใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า 

6. หลักฐานทางการเงิน อัพเดต 15 วัน ก่อนวันยื่น 
STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยู่เป็นประจำและมีเงินคงเหลืออย่างน้อย 6 หลัก เพื่อความเหมาะสมในการเดินทางและการ
พิจารณาวีซ่า 
BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ที่ระบุชื่อผู้เดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 

7. การรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บัผูเ้ดนิทาง SPONSOR ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้กันต้องมีความสัมพันธ์กัน เช่น พ่อออกเงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อม
เขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่) 

8. กรณทีีเ่ดก็อายตุำ่กวา่ 20 ป ีเดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยทีบ่ิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยื่น
เรื่องแสดงความจำนงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได ้ณ ที่ว่าการอำเภอหรอืเขต โดยมีนายอำเภอหรอืผู้อำนวยการเขตลง
ลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง และในวันนัดหมายยื่นวีซ่า ผู้ปกครองต้องมาเซ็นต์เอกสารด้วยกันทั้งคู่ ณ ศูนย์รับ
ยื่นวีซ่า 

9. ใบกรอกขอ้มลูผูข้อวซีา่ กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วนและตรงตามความจริง เพราะขอ้มูลที่ท่านได้ให้มา จะถูกบันทกึลงในใบสมัครยื่น
วีซ่าและมีผลต่อการพจิารณาวีซ่า 

10. การยื่นวีซ่าน้ัน ผู้เดินทางต้องชำระยอดมัดจำท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่าน้ัน ถงึสามารถดำเนินการขัน้ตอนการจองคิวและยื่นวีซ่าได้ 

11. รายละเอยีดดา้นบนทัง้หมดเปน็เพยีงเอกสารเบือ้งตน้ บางท่านอาจถกูการเรยีกขอเอกสารเพิม่หรอืแปลเอกสารในบางขอ้ เพื่อความถกูตอ้งในการ
เตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯได้ 

12. ในช่วงการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 อาจจะมกีารขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืขัน้ตอนการยืน่ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ทางเจา้หน้าทีอ่าจจะมกีารอพัเดต
ข้อมูลให้ทราบอีกครั้ง 
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ใบกรอกขอ้มลูผูข้อวซีา่ (สำคญัมาก) 
**ขอ้มลูนีใ้ชเ้พือ่นดัหมายควิวซีา่กบัสถานทตู ไมส่ามารถแกไ้ขภายหลงัได้ 
กรณุาระบรุายละเอยีดทัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  

 คำถามเปน็ภาษาไทย เพือ่ใหท้า่นเขา้ใจงา่ย  
แตก่รณุาตอบคำถามเปน็ภาษาองักฤษตวับรรจง เทา่นัน้ *** 

 
 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง 
[ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกลุ 
[ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….… 
นามสกลุตอนเกดิ 
[ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…… 
ชือ่ตวั 
[ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………………… 
วนั /เดอืน / ป ี(ค.ศ.) 
เกดิ…………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั/
ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
สญัชาตปิจัจบุนั ...............................สญัชาตโิดยกำเนดิ หากตา่งจากปจัจบุนั……………………………………………….…….. 
ทีอ่ยูป่จัจบุนัทีส่ามารถตดิตอ่ได ้ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหสัไปรษณยี.์....................................... 
 
โทรศพัท ์(มอืถอื)  …………………………………………….……………………..……..………… 
E-mail…………………………………………………. 
ในกรณเีปน็ผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตวั นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อีำนาจปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์ 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………............................................
......................... 
 
สถานทีท่ำงานหรอืสถานศกึษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 
ทีอ่ยูท่ีท่ำงานหรอืสถานศกึษา.......................................................................................................................... 
 
..........................................................................................................รหสัไปรษณยี.์........................................ 
ตำแหนง่งาน .................................................................................................................................................. 
 
โทรศพัทท์ีท่ำงาน..........................................โทรสารทีท่ำงาน......................................................................... 
 
รายไดต้อ่เดอืน......................................บาท  รายไดอ้ืน่.....................................จำนวน................................. 
 
แหลง่ทีม่า........................................................................................................................................................ 
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สถานภาพ โสด  แตง่งาน แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน) หมา้ย  หยา่ 
 
ชือ่-นามสกลุ  บดิา.......................................................................................................................................... 
ชือ่-นามสกลุ มารดา .................................................................................................................................. 
 
ชือ่-นามสกลุ  คูส่มรส .................................................................................................................................. 
วนัเกดิ คูส่มรส................................................................................................................................................ 
จงัหวดัทีเ่กดิของคูส่มรส..................................................สญัชาตขิองคูส่มรส................................................. 
 
วซีา่เชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปทีีผ่า่นมา 
 ไมเ่คย 
 เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................................ถงึวนัที.่............................................................... 
เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

ไมเ่คย 
เคย (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 
ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
ไมเ่คย 
เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ)............................................................................................................. 

 
 
ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดำรงชพีระหวา่งการเดนิทางและพำนกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวซีา่เอง       มผีูอ้ืน่ออกให ้  
                                                                 โปรดระบ ุชือ่-นามสกลุ............................................ 
                                                                 ทีอ่ยู…่……………………………………………………………………………….. 
 
 

******************************************************************************* 
หมายเหต ุ: การอนมุตัวิซีา่เปน็ดลุพนิจิของทางสถานทตู  ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทัง้สิน้ทัง้นีบ้รษิทัเปน็เพยีงตวักลางและคอยบรกิารอำนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ 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

