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รหัสโปรแกรม : 23278 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 

อาหารพิเศษ : ขาหมเูยอรมนั และ สวิสฟองดวู ์

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 
2 สุวรรณภูม-ิดูไบ-เมอืงมวินิค-พระราชวงันิมเฟนเบริก์-จตัุรสัมาเรยีน        × × √ 

3 ปราสาทลนิเดอรฮ์อฟ-เมอืงฟุสเซน่-ปราสาทนอยชวานสไตน์ √ √ √ 

4 เมอืงเซนต์กลัเลน-เมอืงซูก-เมอืงแองเกลเบริก์ √ √ √ 

5 สเตคเคลแบรก์-ยอดเขาชลิธอรน์-เมอืงอนิเตอรล์าเกน้ √ √ × 

6 หมู่บา้น ISELTWAL-เมอืงลูเซริน์-สะพานไมช้าเปลสนามบนิ √ √ × 

7 สนามบนิดูไบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 
 
 

 
   

     

 



 

UNIQUE INTER 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

22.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 
4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวก 

วันที่สอง สุวรรณภูมิ-ดูไบ-เมืองมิวนิค-พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก-จัตุรัสมาเรียน       

                       (-/-/D) 

01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบิน

ที่ EK385 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
04.45 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเครื่อง 

08.40 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK049 ( 
บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

13.15 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค เมืองหลวงของแควน้บาวาเรียและเมืองหลวงแห่ง
เบียรข์องยุโรป มิวนิคไดช้ื่อว่าเป็นเมืองมที่รุ่มรวยในศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตลบ์ารอกและเรเนส
ซองส ์น าท่านมาถ่ายภาพ พระราชวังนิมเฟนเบิรก์ (Nymphenburg Palace) นิมเฟนเบิรก์เป็นวงั
ฤดรูอ้นของ พระราชวงศผ์ูป้กครองบาวาเรีย ผูร้เิริ่มสรา้งปราสาทคือเฟอรด์ินานด ์มาเรีย เจา้ชายอีเล็ค
เตอรแ์ห่งบาวาเรีย และ เฮ็นเรียตตา อเด ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิ
ในปี ค.ศ. 1664 หลงัจากทรงมี พระโอรสองคแ์รก, แม็กซิมิลเลียน ที่ 2 เอ็มมานเูอลเจา้ชาย อีเล็คเตอร์
แห่งบาวาเรียส่วนกลางของวงัสรา้งเสร็จใน
ปี ค.ศ. 1675 ก่อนขับรถพาชมสถานที่
ส าคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิเด้นท์ 
ฯลฯ  จากนั้นน าท่านสู่บริเวณ จัตุ รัสมา
เรียน ย่านเมืองเก่า ท่ีมีสถาปัตยกรรมอัน
เป็นสัญลักษณท์ี่ส  าคัญของมิวนิค เช่น เฟ
ราเอ่นเคียร์เช่อ (Frauenkirche-Church 
Of Our Lady) เป็นโบสถพ์ระแม่มารีทรงหัว
หอมคู่ที่สรา้งดว้ยอิฐแดงสูง 99 เมตร เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณข์องเมืองมิวนิค โบสถเ์ซนตปี์เตอร์ 
(Peterskirche-St.Peter Church) โบสถห์ลังแรกและเก่าแก่ที่สุดของเมือง จากนั้นอิสระใหทุ้กท่าน
เดินเล่นหรือชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมตามอธัยาศยั 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ที่พกั  
 Hotel Mercure Munich South Messe หรือเทยีบเท่า 



 

UNIQUE INTER 

วันที่สาม ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ-เมืองฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์     (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ปราสาทลินเดอรฮ์อฟ 
และถ่ายรูปดา้นหนา้ปราสาท ปราสาทนีเ้ป็นปราสาทที่ทางพระเจา้ลดุวิกที่ 2 ทรงทรางขึน้เพื่อพกัผ่อน
ยามออกล่าสตัวโ์ดยไดต้น้แบบมาจากพระราชวงัแวรซ์ายน์ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น 
เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตัง้อยู่สุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตัง้แต่ยุคโรมนัที่ใชเ้มืองนี ้
เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินคา้และซือ้ขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองที่ตัง้อยู่ทางแควน้บาวาเรียตอนใต้
ของเยอรมนี ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางดา้นทศันียภาพอนัเป็นท่ีกล่าวถึง ชมทิวทศันร์มิ
สองขา้งทางที่เต็มไปดว้ยความเขียวขจีของขนุเขา   

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านขึน้สู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งเป็น
ปราสาทตัง้อยู่ในเทือกเขาแอลป์ สรา้ง
ในสมยัพระเจา้ลดุวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย 
ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที่
งดงามมากที่สดุอีกแห่งหน่ึงของโลก ตวั
ปราสาทตัง้อยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่
ยกัษ์ สงูกว่า 200 เมตร เข้าชมปราสาท
นอยชวานสไตน์  เป็นปราสาทหลัง
ใหญ่สีขาว ตัง้อยู่กลางป่าเขาล าเนาไพร 
ปราสาทหลังนีเ้พิ่งได้รับขนานนามว่า 
นอยชวาน สไตน ์ก็เพียงภายหลงัจากที่ กษัตริยล์ดุวิกที่ 2 ไดเ้สด็จสวรรคตแลว้ในปี 1886 เที่ยวชมหอ้ง
ต่างๆ อาทิ หอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้งฮอลลท์ี่ใชใ้นการแสดงโอเปร่าและคอนเสิรต์ แมก้ระทั่ง
ราชาการต์ูนอย่าง วอลท์ดิสนีย ์ยังไดจ้ าลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อัน
เปรียบเสมือนสญัลกัษณข์องดิสนียแ์ลนด ์

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ที่พกั  
 My Park Hotel หรือเทยีบเท่า 

วันที่ส่ี เมืองเซนต์กัลเลน-เมืองซูก-เมืองแองเกลเบิร์ก                (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่จากนั้นเดินทางสู่ เมือง
เซนตก์ัลเลน (St. Gallen) เป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอรแ์ลนดท์ี่ไดร้ับชื่อมาจาก
นักบุญ Gallus ที่เขา้มาเผยแพร่ศาสนาคริสตใ์นชุมชนเล็กๆเมื่อศตวรรษที่ 7 แต่ปัจจุบันนีก้ลายเป็น
ศูนยก์ลางวงการแฟชั่นเสือ้ผา้ของสวิสเซอรแ์ลนด ์น าท่านชมเขตเมืองเก่า อาคารบา้นเรือนสมยัเก่า
เป็นแบบเฉพาะของสไตลบ์าร็อค เป็นแบบเฉพาะของสไตลบ์าร็อคจากนัน้น าท่านถ่ายรูป  มหาวิหาร
เซนตก์ัลเลน และ ห้องสมุดแอบบียห์อ้งสมดุที่เก่าแก่ที่สดุในสวิตเซอรแ์ลนดแ์ละเป็นหอ้งสมดุทาง
ศาสนาคริสต์ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจากนั้นให้ท่านได้เดินเลือกซือ้สินค้าต่างๆ
มากมายบนถนน Spisergasseเป็นอีกหนึ่งถนนที่มีอาคาร บา้นเรือนสไตลบ์าร็อคสวยงามตลอด
เสน้ทาง 



 

UNIQUE INTER 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูก เคยเป็นเขตปกครองที่มี
รายไดเ้ฉล่ียนอ้ยที่สดุแต่ปัจจุบนัคือเมืองที่รวยที่สดุของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์มีเขตเมืองเก่าที่ก่ตัง้
มาตัง้แต่ศตวรรษที่13 อาคารบา้นเรือนยังคงสภาพดัง้เดิมไวอ้ย่างสวยงามอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีวิว
ทะเลสาปที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งของประเทศ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกลเบิรก์ เป็นเมืองที่
ตัง้อยู่ในหุบเขาและธรรมชาติที่มีความสวยงาม รอบลอ้มไปดว้ยทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์และ
เป็นอีกหน่ึงเมืองสกีรีสอรท์ชื่อดงัที่อยู่ใกลก้บัเมืองลเูซิรน์ 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ที่พกั  
 Terrace Hotel หรือเทยีบเท่า 

วันที่ห้า สเตคเคลแบร์ก-ยอดเขาชิลธอร์น-เมืองอินเตอร์ลาเก้น      (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  สเตคเคลแบร์ก 
(Stechelberg) เพื่อขึน้กระเช้าไปยัง ยอด
เขาชิลธอร์น  (Schilthorn) บนความสูง 
2,970 เมตรจากระดับน า้ทะเล ยอดเขาแห่ง
นีเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตเ์จมสบ์อนด์ 
007 <<On Her Majesty’s Secret 
Servcie>> ท่านสามารถเที่ยวชมห้องจัด
แสดงเก่ียวกับภาพยนต ์และที่ดา้นบนยอด
เขาท่านสามารถสัมผัสหิมะได้ตลอดทั้งปี 
นอกจากนัน้ท่านยงัสนกุสนานกบักิจกรรมอื่นๆไดท้ี่สถานี Brig จะมีทางเดินพืน้กระจก รวมถึง เสน้ทาง
เดินบนหนา้ผา (Thrill Walk) ซึ่งบางช่วงเป็นพืน้กระจก บางช่วงเป็นลวดตาข่าย มองลงไปเห็นแต่พืน้สี
ขาวปกคลมุดว้ยหิมะ เป็นอีกหน่ึงกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา จากนัน้น าท่านเดินทางลงจากยอดเขา และน า
ท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเก้น (Interlaken) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune 
lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ ์(Brienz lake) จากนัน้อิสระใหท้่านไดส้มัผัสบรรยากาศและธรรมชาติ
แบบสวิตเซอรแ์ลนดใ์นเมืองเล็กๆ พรอ้มชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซือ้นาฬิกายี่หอ้ดงั
หลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK 
PHILIPPE, LONGINES และอื่นๆ อีกมากมาย 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ที่พกั  
 Terrace Hotel หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 



 

UNIQUE INTER 

วันที่หก หมู่บ้าน ISELTWAL- เมอืงลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล-สนามบิน      (B/L/-) 

เช้า   บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่  หมู่บ้ าน 
ISELTWALD เป็นหมู่บ้านที่มีประวัติศาสตรย์าวนานตั้งแต่ ค.ศ.1146 ประกอบด้วย
ทศันียภาพที่สวยงามของทะเลสาบเบรียนซ ์อิสระใหท้่านเดินเล่นถ่ายรูปภายในหมู่บา้น
ตามอัธยาศัย นอกจากนั้นที่หมู่บ้านแห่งนีย้ังเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ถ่ายท าซีรี่ย์ชื่อดัง 
Crash Landing On You  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านสู ่เมืองลูเซิรน์ อดีตหวัเมืองโบราณ
ของสวิตเซอรแ์ลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับ
สมญานามว่า หลงัคาแห่งทวีปยุโรป (The 
roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี
เทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์
แลว้ ก็ยังมีภูเขาใหญ่นอ้ยสลบักับป่าไมท้ี่
แทรกตวัอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลบั
แซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอัน
เขียวชอุ่ม น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ 
สะพานไม้ชาเปล หรือสะพานวิหาร 
(Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ ์เป็น
สะพานไม้ที่ เก่าแก่ ที่สุดในโลก มีอายุ
ห ล า ย ร้ อ ย ปี  เ ป็ น สัญ ลั ก ษณ์ แ ล ะ
ประวัติศาสตรข์องเมืองลูเซิรน์เลยทีเดียว 
สะพานวิหารนีเ้ป็นสะพานที่แข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปด
เหลี่ยมกลางน า้ จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวติัความเป็นมาของ
ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบัน
สะพานไมน้ีถู้กไฟไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้งบูรณะสรา้งขึน้ใหม่เกือบหมด จากนัน้น าท่าน
เที่ยวชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรียท์ี่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองที่หัวของ
สิงโตจะมีโล่ห ์ซึ่งมีกากบาทสญัลกัษณข์องสวิตเซอรแ์ลนดอ์ยู่ อนุสาวรีย์รูปสิงโตแห่งนี ้
ออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร ์วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยู่ราว 2 ปี ตัง้แต่ ค.ศ. 1819 -
1821 โดยสร้างขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ 
จงรกัภกัดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสูป้้องกนัพระราชวงัในครัง้ปฏิวัติ
ใหญ่สมยัพระเจา้หลยุสท์ี่ 16 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสูส่นามบิน 

22.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK086 ( 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 10-16 ส.ค. 68,900 12,000 

กนัยายน 2565 14-20 / 28 ก.ย.-4 ต.ค. 68,900 12,000 
ตุลาคม 2565 12-18 / 19-25 ต.ค. 68,900 12,000 

 
ราคาส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์ 

กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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%  
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โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอยีดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซ้ือ 

เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆท่ีบริษัทระบุไว้ 

เง่ือนไขการจองและการช าระเงิน 
1. ช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หลงัจากท าการจองใน 1 วนัท าการ พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางท่ีมีอายเุหลือ

ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรมการเดินทาง 
2. ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง หากไม่มีการช าระเขา้มาถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการเดินทาง และไม่

สามารถขอเงินคืนได ้(กรณียงัไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯขออนุญาตเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามท่ีก าหนด) 
3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีมีความจ าเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ หรือตัว๋โดยสารอ่ืนๆในการเดินทางเพื่อมาท า

การยืน่วีซ่า หรือในวนัเดินทางไป-กลบัจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนทุกคร้ังก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินหรือตัว๋
โดยสารอ่ืนๆ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึน้ไป คืนเงินท้ังหมด (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น 

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

ซ่า ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
3. ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใช้จ่ายท้ังหมดตามราคาทัวร์ท่ีตามระบุในโปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

เรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและ

ค่าบริการยืน่วีซ่า ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเท่ียว การยกเลิกการเดินทางของ

นักท่องเท่ียว ผู้ประกอบธุรกจิน าเท่ียวมีค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเท่ียว ให้น ามาหักจากเงินค่าบริการ

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 
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ท่ีต้องจ่าย ท้ังนี้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวแสดงหลักฐานให้นักท่องเท่ียวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่า
โรงแรม หรืออ่ืนๆ 

หมายเหต ุ
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่ 15 

ท่าน และยนิดีคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด (ในกรณีท่ีมีการยืน่วีซ่า และท่านไดรั้บการอนุมติัวีซ่าแลว้ ทางบริษทัขอเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกิดขึ้นจริง และท่านสามารถน าวีซ่าน้ีไปใชไ้ด ้หากวีซ่านั้นยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใช้บริการใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกประเทศ ทาง
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณีท่ีท่าน
ตอ้งการแยกวนัเดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพื่อสอบถามราคาอีกคร้ัง และการจดัท่ีนั่งของผู ้
เดินทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพื่อแทรกแซงได ้
ส าหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ท่ีนั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอิน
เท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอ านาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริการและอ านวยความ
สะดวกในยืน่วีซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจง้เหตุผลใหท้ราบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในห้องพกั เน่ืองจาก
สภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี และส าหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจดัเป็น 2 เตียง 
และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ขึ้นอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เม่ือท่านไดมี้การช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะโดยตรงกบับริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ต่างๆท่ีทางบริษทัฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 

 

เอกสารเบื้องต้นในการขอย่ืนวซ่ีากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพจิารณาวซ่ีาไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนก าหนด 
ระยะเวลาในการย่ืน : 15 วนัท าการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่าน้ัน ขึน้อยู่กบัศุนย์รับย่ืนวีซ่าและสถานทูต) 
วันย่ืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือและย่ืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอยช่วยอ านวย
ความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่า) 
 

1. PASSPORT ท่ียงัไม่หมดอายแุละมีอายเุหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรมการเดินทาง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็มโดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น Vaccine 
Passport 
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3. รูปถ่ายสี จ านวน 2 รูป พื้นหลงัสีขาว (ขนาดตามรูปตวัอยา่ง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใชใ้นการยืน่วีซ่ามาก่อน
หน้าน้ี สถานทูตจะเขม้งวดในเร่ืองของรูปถ่าย จะตอ้งเห็นหน้า ใบหูและดวงตาชดัเจน ห้ามใส่เคร่ืองประดบั คอน
แทคเลนส์ ในการถ่ายรูป 

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

5. ใบรับรองการท างาน ท่ีออกจากหน่วยงานหรือบริษทัท่ีท่านท างานอยู ่(ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยสะกดช่ือ-นามสกุล ให้
ตรงตามหนา้พาสสปอร์ต และใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วีซ่า 
ในกรณีท่ีท างานอสิระ เตรียมจดหมายช้ีแจงการท างานของตนเอง (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยระบุช่ือตวัเอง ลกัษณะงาน
ท่ีท า รายไดต้่อเดือน และลงช่ือตวัเอง 

ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกจิ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาองักฤษ หรือใบจดทะเบียนการคา้ พร้อม
แปลภาษาองักฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนกัเรียน-นกัศึกษา ฉบบัจริงท่ีออกจากสถาบนัการศึกษา 

(ฉบบัภาษาองักฤษ) ใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วีซ่า 

6. หลกัฐานทางการเงิน อพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยืน่ 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยู่เป็นประจ าและมีเงินคงเหลืออย่างนอ้ย 6 หลกั เพื่อความเหมาะสม
ในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า 

BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ ท่ีระบุช่ือผูเ้ดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชี
กระแสรายวัน 

7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง SPONSOR ผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายให้กนัตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั เช่น พ่อออกเงินลูก 
สามีออกเงินใหภ้รรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใชจ่้าย SPONSOR LETTER (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อ
เจา้หนา้ท่ี) 

8. กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยท่ีบิดา, 
มารดา และบุตรจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การ
อ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 
และในวนันดัหมายยืน่วีซ่า ผูป้กครองตอ้งมาเซ็นตเ์อกสารดว้ยกนัทั้งคู่ ณ ศูนยรั์บยืน่วีซ่า 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่างใหค้รบถว้นและตรงตามความจริง เพราะขอ้มูลท่ีท่านไดใ้ห้
มา จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยืน่วีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า 

10. การยืน่วีซ่านั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถด าเนินการขั้นตอนการ
จองคิวและยืน่วีซ่าได ้

11. รายละเอยีดด้านบนท้ังหมดเป็นเพยีงเอกสารเบื้องต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิม่หรือแปลเอกสารในบาง
ข้อ เพ่ือความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯได้ 

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขั้นตอนการย่ืนท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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 .................................................................................................................................. 
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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

