รหัสโปรแกรม : 23278 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

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

ITINERARY
กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
สุวรรณภูม-ิ ดูไบ-เมืองมิวนิค-พระราชวังนิมเฟนเบิรก์ -จัตุรสั มาเรียน
ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ-เมืองฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์
เมืองเซนต์กลั เลน-เมืองซูก-เมืองแองเกลเบิรก์
สเตคเคลแบร์ก-ยอดเขาชิลธอร์น-เมืองอินเตอร์ลาเก้น
หมู่บา้ น ISELTWAL-เมืองลูเซิรน์ -สะพานไม้ชาเปลสนามบิน
สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ

UNIQUE INTER

BF
×
×

MEALS
L
×
×

D
×
√

√

√

√

√

√

√

√

√

×
×
×

√

√

×

×

วันที่หนึ่ง กรุ งเทพ-สนามบินสุ วรรณภูมิ
22.00 น.

(-/-/-)

 คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้
4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความ
สะดวก

วันที่สอง สุ วรรณภูมิ-ดูไบ-เมืองมิวนิค-พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก -จัตุรัสมาเรี ยน
(-/-/D)
01.35 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน

04.45 น.

ที่ EK385 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

08.40 น.
13.15 น.

ค่า

 ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK049 (
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรียและเมืองหลวงแห่ง
เบียร์ของยุโรป มิวนิคได้ช่ือว่าเป็ นเมืองมที่รุ่มรวยในศิลปะและสถาปั ตยกรรมสไตล์บารอกและเรเนส
ซองส์ นาท่านมาถ่ายภาพ พระราชวังนิมเฟนเบิรก์ (Nymphenburg Palace) นิมเฟนเบิรก์ เป็ นวัง
ฤดูรอ้ นของ พระราชวงศ์ผปู้ กครองบาวาเรีย ผูร้ เิ ริ่มสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด์ มาเรีย เจ้าชายอีเล็ค
เตอร์แห่งบาวาเรีย และ เฮ็นเรียตตา อเด ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิ
ในปี ค.ศ. 1664 หลังจากทรงมี พระโอรสองค์แรก, แม็กซิมิลเลียน ที่ 2 เอ็มมานูเอลเจ้าชาย อีเล็คเตอร์
แห่งบาวาเรียส่วนกลางของวังสร้างเสร็จใน
ปี ค.ศ. 1675 ก่ อ นขั บ รถพาชมสถานที่
สาคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิเ ด้น ท์
ฯลฯ จากนั้น น าท่ า นสู่บ ริ เ วณ จั ตุ รั ส มา
เรี ย น ย่านเมืองเก่า ที่มีสถาปั ตยกรรมอัน
เป็ นสัญลักษณ์ท่ีสาคัญของมิวนิค เช่น เฟ
ราเอ่ น เคี ย ร์เ ช่ อ (Frauenkirche-Church
Of Our Lady) เป็ นโบสถ์พระแม่มารีทรงหัว
หอมคู่ท่ีสร้างด้วยอิฐแดงสูง 99 เมตร เป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองมิวนิค โบสถ์เซนต์ปีเตอร์
(Peterskirche-St.Peter Church) โบสถ์หลังแรกและเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง จากนั้นอิสระให้ทุกท่าน
เดินเล่นหรือช้อปปิ ้งสินค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู่ท่พี กั
 Hotel Mercure Munich South Messe หรือเทียบเท่า

UNIQUE INTER

วันที่สาม ปราสาทลินเดอร์ ฮอฟ-เมืองฟุสเซ่ น-ปราสาทนอยชวานสไตน์
เช้า

เทีย่ ง

ค่า

(B/L/D)

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ
และถ่ายรูปด้านหน้าปราสาท ปราสาทนีเ้ ป็ นปราสาทที่ทางพระเจ้าลุดวิกที่ 2 ทรงทรางขึน้ เพื่อพักผ่อน
ยามออกล่าสัตว์โดยได้ตน้ แบบมาจากพระราชวังแวร์ซายน์ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น
เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตงั้ อยู่สุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตัง้ แต่ยุคโรมันที่ใช้เมืองนี ้
เป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซือ้ ขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองที่ตงั้ อยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้
ของเยอรมนี ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพอันเป็ นที่กล่าวถึง ชมทิวทัศน์รมิ
สองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านขึน้ สู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งเป็ น
ปราสาทตัง้ อยู่ในเทือกเขาแอลป์ สร้าง
ในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย
ในช่ ว ง ค.ศ. 1845-86 เป็ น ปราสาทที่
งดงามมากที่สดุ อีกแห่งหนึ่งของโลก ตัว
ปราสาทตัง้ อยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่
ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เข้าชมปราสาท
นอยชวานสไตน์ เป็ น ปราสาทหลัง
ใหญ่สีขาว ตัง้ อยู่กลางป่ าเขาลาเนาไพร
ปราสาทหลังนีเ้ พิ่งได้รับ ขนานนามว่า
นอยชวาน สไตน์ ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริยล์ ดุ วิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เที่ยวชมห้อง
ต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ท่ีใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิรต์ แม้กระทั่ง
ราชาการ์ตูนอย่าง วอล์ทดิสนีย ์ ยังได้จาลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็ นปราสาทในเทพนิยาย อัน
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนียแ์ ลนด์
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู่ท่พี กั
 My Park Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เมืองเซนต์ กัลเลน-เมืองซูก-เมืองแองเกลเบิร์ก

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่จากนั้นเดินทางสู่ เมือง
เซนต์กัลเลน (St. Gallen) เป็ นเมืองทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่ีได้รับชื่อมาจาก
นักบุญ Gallus ที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในชุมชนเล็กๆเมื่อศตวรรษที่ 7 แต่ปัจจุบันนีก้ ลายเป็ น
ศูนย์กลางวงการแฟชั่นเสือ้ ผ้าของสวิสเซอร์แลนด์ นาท่านชมเขตเมืองเก่า อาคารบ้านเรือนสมัยเก่า
เป็ นแบบเฉพาะของสไตล์บาร็อค เป็ นแบบเฉพาะของสไตล์บาร็อคจากนัน้ นาท่านถ่ายรูป มหาวิหาร
เซนต์กัลเลน และ ห้องสมุดแอบบียห์ อ้ งสมุดที่เก่าแก่ท่สี ดุ ในสวิตเซอร์แลนด์และเป็ นห้องสมุดทาง
ศาสนาคริสต์ท่ี ใ หญ่ แ ละเก่ า แก่ ท่ี สุด แห่ ง หนึ่ งของโลกจากนั้น ให้ท่ า นได้เ ดิ น เลื อ กซื อ้ สิ น ค้าต่างๆ
มากมายบนถนน Spisergasseเป็ นอีกหนึ่งถนนที่มีอาคาร บ้านเรือนสไตล์บาร็อคสวยงามตลอด
เส้นทาง
UNIQUE INTER

(B/L/D)

เทีย่ ง

ค่า

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองซูก เคยเป็ นเขตปกครองที่มี
รายได้เฉลี่ยน้อยที่สดุ แต่ปัจจุบนั คือเมืองที่รวยที่สดุ ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเขตเมืองเก่าที่ก่ตงั้
มาตัง้ แต่ศตวรรษที่13 อาคารบ้านเรือนยังคงสภาพดัง้ เดิมไว้อย่างสวยงามอีกทั้งยังเป็ นเมืองที่มีวิว
ทะเลสาปที่สวยที่สดุ แห่งหนึ่งของประเทศ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกลเบิรก์ เป็ นเมืองที่
ตัง้ อยู่ในหุบเขาและธรรมชาติท่ีมีความสวยงาม รอบล้อมไปด้วยทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์ และ
เป็ นอีกหนึ่งเมืองสกีรีสอร์ทชื่อดังที่อยู่ใกล้กบั เมืองลูเซิรน์
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู่ท่พี กั
 Terrace Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

สเตคเคลแบร์ ก -ยอดเขาชิลธอร์ น-เมืองอินเตอร์ ลาเก้ น

เช้า

 บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ สเตคเคลแบร์ก
(Stechelberg) เพื่ อ ขึ น้ กระเช้า ไปยัง ยอด
เขาชิ ล ธอร์ น (Schilthorn) บนความสู ง
2,970 เมตรจากระดับนา้ ทะเล ยอดเขาแห่ง
นีเ้ ป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนต์เจมส์บ อนด์
007 <<On Her Majesty’s Secret
Servcie>> ท่ า นสามารถเที่ ย วชมห้อ งจัด
แสดงเกี่ ยวกับภาพยนต์ และที่ดา้ นบนยอด
เขาท่ า นสามารถสัม ผัส หิ ม ะได้ต ลอดทั้ง ปี
นอกจากนัน้ ท่านยังสนุกสนานกับกิจกรรมอื่นๆได้ท่สี ถานี Brig จะมีทางเดินพืน้ กระจก รวมถึง เส้นทาง
เดินบนหน้าผา (Thrill Walk) ซึ่งบางช่วงเป็ นพืน้ กระจก บางช่วงเป็ นลวดตาข่าย มองลงไปเห็นแต่พืน้ สี
ขาวปกคลุมด้วยหิมะ เป็ นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา จากนัน้ นาท่านเดินทางลงจากยอดเขา และนา
ท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเก้น (Interlaken) เป็ นเมืองที่ตงั้ อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune
lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz lake) จากนัน้ อิสระให้ท่านได้สมั ผัสบรรยากาศและธรรมชาติ
แบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ พร้อมช้อปปิ ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซือ้ นาฬิกายี่หอ้ ดัง
หลากหลายที่ ผ ลิ ต ในสวิ ส ไม่ ว่ า จะเป็ น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK
PHILIPPE, LONGINES และอื่นๆ อีกมากมาย
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู่ท่พี กั
 Terrace Hotel หรือเทียบเท่า

เทีย่ ง

ค่า

UNIQUE INTER

(B/L/D)

วันที่หก

หมู่บ้าน ISELTWAL- เมืองลูเซิร์น-สะพานไม้ ชาเปล-สนามบิน

เช้า

 บริ ก ารอาหารเช้ า ณ ห้ อ งอาหารของโรงแรม น าท่ า นเดิ น ทางสู่ หมู่ บ้ า น
ISELTWALD เป็ นหมู่บ้านที่มี ประวัติ ศ าสตร์ย าวนานตั้ง แต่ ค.ศ.1146 ประกอบด้ว ย
ทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบเบรียนซ์ อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรู ปภายในหมู่บา้ น
ตามอัธ ยาศัย นอกจากนั้นที่หมู่บ้านแห่ง นีย้ ังเป็ นอีก หนึ่ง ในสถานที่ถ่ายทาซี รี่ย์ช่ือดัง
Crash Landing On You
 บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนัน้ นาท่านสู่ เมืองลูเซิรน์ อดีตหัวเมืองโบราณ
ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดนที่ ไ ด้รับ
สมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The
roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี
เทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์
แล้ว ก็ยังมีภูเขาใหญ่นอ้ ยสลับกับป่ าไม้ท่ี
แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับ
แซมด้ว ยดงดอกไม้ป่ าและทุ่ ง หญ้ า อั น
เขียวชอุ่ม นาท่านชมและแวะถ่ายรู ปกับ
สะพานไม้ ช าเปล หรื อ สะพานวิ ห าร
(Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่นา้ รอยซ์ เป็ น
สะพานไม้ท่ี เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ในโลก มี อ ายุ
ห ล า ย ร้ อ ย ปี เ ป็ น สั ญ ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ
ประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิรน์ เลยทีเดียว
สะพานวิหารนีเ้ ป็ นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปด
เหลี่ยมกลางนา้ จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเป็ นมาของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบัน
สะพานไม้นีถ้ ูกไฟไหม้เสียหายไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึน้ ใหม่เกือบหมด จากนัน้ นาท่าน
เที่ยวชม รู ปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็ นอนุสาวรียท์ ่ีตงั้ อยู่ใจกลางเมืองที่หัวของ
สิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรีย์ รูปสิงโตแห่งนี ้
ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตัง้ แต่ ค.ศ. 18191821 โดยสร้า งขึ น้ เพื่ อ เป็ น เกี ย รติ แ ก่ ท หารสวิ ส ฯ ในด้า นความกล้า หาญ ซื่ อ สัต ย์
จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสูป้ ้องกันพระราชวังในครัง้ ปฏิวัติ
ใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 ได้เวลาอันสมควรนาท่านสูส่ นามบิน
ออกเดินทางสู่ เมื อ งดู ไ บ ประเทศสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบินเอ

เทีย่ ง

22.15 น.

มิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK086 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

UNIQUE INTER

(B/L/-)

วันที่เจ็ด

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
กันยายน 2565
ตุลาคม 2565

10-16 ส.ค.
14-20 / 28 ก.ย.-4 ต.ค.
12-18 / 19-25 ต.ค.

68,900
68,900
68,900

12,000
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 3-4 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%
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 5 วัน = 10 ยูโร )
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท
โปรดศึกษาเงื่อนไขต่ างๆ และรายละเอียดการเดินทางให้ เรียบร้ อยก่อนตัดสิ นใจซื้อ
เมื่อท่ านทาการชาระมัดจาแล้ว ถือว่าท่ านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่ างๆที่บริษัทระบุไว้

เงื่อนไขการจองและการชาระเงิน
1. ชาระมัดจาท่านละ 20,000 บาท หลังจากทาการจองใน 1 วันทาการ พร้อมส่ งสาเนาหน้าหนังสื อเดินทางที่มีอายุเหลือ
ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง
2. ชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนวันเดินทาง หากไม่มีการชาระเข้ามาถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ในการเดินทาง และไม่
สามารถขอเงินคืนได้ (กรณียงั ไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่กาหนด)
3. สาหรับผูเ้ ดินทางที่มีความจาเป็ นต้องซื้ อตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ หรื อตัว๋ โดยสารอื่นๆในการเดินทางเพื่อมาทา
การยืน่ วีซ่า หรื อในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกตัว๋ เครื่ องบินหรื อตัว๋
โดยสารอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่ อนการเดินทางขึน้ ไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริ ษทั ฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น
ค่าวีซ่า ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ค่าโรงแรม หรื ออื่นๆ)
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจา 50% (ทางบริ ษทั ฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวี
ซ่า ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ค่าโรงแรม หรื ออื่นๆ)
3. ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 15 วันก่ อนการเดินทาง เก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ ที่ตามระบุในโปรแกรม
4. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง
5. กรณีผ้ เู ดินทางถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกประเทศ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมด
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) ทางบริ ษทั จะทาการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและ
ค่าบริ การยืน่ วีซ่า ค่าตัว๋ เครื่ องบิน และค่าโรงแรม เป็ นต้น
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุ รกิจนาเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของ
นักท่ องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวมีค่าใช้ จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนาเที่ยว ให้ นามาหักจากเงินค่าบริการ
UNIQUE INTER

ที่ต้องจ่ าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวแสดงหลักฐานให้ นักท่ องเที่ยวทราบ เช่ น ค่ าวีซ่า ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน ค่ า
โรงแรม หรื ออื่นๆ

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง ในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทางน้อยกว่า 15
ท่าน และยินดีคืนเงินค่ามัดจาให้ท้ งั หมด (ในกรณีที่มีการยืน่ วีซ่า และท่านได้รับการอนุมตั ิวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ขอเรี ยก
เก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริ การที่เกิดขึ้นจริ ง และท่านสามารถนาวีซ่านี้ไปใช้ได้ หากวีซ่านั้นยังไม่หมดอายุ)
2. หากท่านสละสิ ทธิ์ ในการไม่ใช้บริ การใดๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า -ออกประเทศ ทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมด
3. ตัว๋ เครื่ องบินที่จดั ไว้ตามโปรแกรมทัวร์ เป็ นตัว๋ แบบหมู่คณะ ซึ่ งจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณี ที่ท่าน
ต้องการแยกวันเดิ นทางกลับหรื อไปก่ อน โปรดติ ดต่อเจ้า หน้าที่ เพื่อสอบถามราคาอี กครั้ ง และการจัดที่ นั่งของผู ้
เดินทาง เป็ นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริ ษทั ไม่สามารถเข้าไปเพื่อแทรกแซงได้
สาหรั บที่ นั่ง LONG LEG หรื อที่ นั่งบริ เวณทางออกฉุ ก เฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่ มี คุณสมบัติตามที่ ส ายการบิ น
กาหนด เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่ว ยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็ วใน
กรณี เกิ ดเหตุฉุกเฉิ นและอานาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบิ นตอนเวลาที่ เช็คอิน
เท่านั้น
4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็ นอานาจการตัดสิ นใจของสถานทูต เท่านั้น ทางบริ ษทั เป็ นเพียงผูใ้ ห้บริ การและอานวยความ
สะดวกในยืน่ วีซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบ
5. โรงแรมที่พกั ส่ วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่ องปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่ องจาก
สภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี และสาหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจัดเป็ น 2 เตียง
และเตียงเสริ มหรื อ SOFA BED ขึ้นอยูก่ บั แต่ละโรงแรม
6. เมื่อท่านได้มีการชาระเงินแล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริ ษทั ฯหรื อตัวแทนของบริ ษทั จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ต่างๆที่ทางบริ ษทั ฯได้กาหนดไว้แล้ว

เอกสารเบื้องต้ นในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น
ระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่ สามารถขอพาสปอร์ ตคืนก่อนกาหนด
ระยะเวลาในการยื่น : 15 วันทาการ (อาจจะช้ าหรือเร็วกว่านั้น ขึน้ อยู่กบั ศุนย์รับยื่นวีซ่าและสถานทูต)
วันยื่นเอกสาร : ผู้เดินทางต้ องมาสแกนลายนิ้วมือและยื่นเอกสารด้ วยตัวเอง (จะมีเจ้ าหน้ าคอยช่ วยอานวย
ความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า)

1. PASSPORT ที่ยงั ไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง
2. เอกสารรั บรองการได้ รับวัคซี น ครบ 2 เข็มโดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรื อแนบเป็ น Vaccine
Passport

UNIQUE INTER

3. รูปถ่ายสี จานวน 2 รู ป พื้นหลังสี ขาว (ขนาดตามรู ปตัวอย่าง) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใช้ในการยืน่ วีซ่ามาก่อน
หน้านี้ สถานทูตจะเข้มงวดในเรื่ องของรู ปถ่าย จะต้องเห็นหน้า ใบหู และดวงตาชัดเจน ห้ามใส่ เครื่ องประดับ คอน
แทคเลนส์ ในการถ่ายรู ป
4. สาเนาเอกสารต่ างๆ ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน / สู ติบตั ร (สาหรับเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี ) / ทะเบียนสมรส ทะเบียน
หย่า และ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
5. ใบรับรองการทางาน ที่ออกจากหน่วยงานหรื อบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยสะกดชื่อ-นามสกุล ให้
ตรงตามหน้าพาสสปอร์ต และใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยืน่ วีซ่า
ในกรณีที่ทางานอิสระ เตรี ยมจดหมายชี้แจงการทางานของตนเอง (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุชื่อตัวเอง ลักษณะงาน
ที่ทา รายได้ต่อเดือน และลงชื่อตัวเอง
ในกรณีเป็ นเจ้ าของธุรกิจ เตรี ยมหนังสื อรับรองบริ ษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ หรื อใบจดทะเบียนการค้า พร้อม
แปลภาษาอังกฤษ
ในกรณีเป็ นนักเรียน นักศึกษา เตรี ยมเอกสารรับรองการเป็ นนักเรี ยน-นักศึกษา ฉบับจริ งที่ออกจากสถาบันการศึกษา
(ฉบับภาษาอังกฤษ) ใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยืน่ วีซ่า
6. หลักฐานทางการเงิน อัพเดต 15 วัน ก่อนวันยืน่
STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยู่เป็ นประจาและมีเงินคงเหลืออย่างน้อย 6 หลัก เพื่อความเหมาะสม
ในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า
BANK CERTIFICATE ฉบับ ภาษาอังกฤษ ที่ ระบุ ชื่ อผูเ้ ดิ นทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ ต สถานฑู ต ไม่ รับ พิจ ารณาบั ญ ชี
กระแสรายวัน
7. การรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ กับผู้เดินทาง SPONSOR ผูท้ ี่ออกค่าใช้จ่ายให้กนั ต้องมีความสัมพันธ์กนั เช่น พ่อออกเงินลูก
สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อ
เจ้าหน้าที่)
8. กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา และบุตรจะต้องไปยืน่ เรื่ องแสดงความจานงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่วา่ การ
อาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
และในวันนัดหมายยืน่ วีซ่า ผูป้ กครองต้องมาเซ็นต์เอกสารด้วยกันทั้งคู่ ณ ศูนย์รับยืน่ วีซ่า
9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุ ณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วนและตรงตามความจริ ง เพราะข้อมูลที่ท่านได้ให้
มา จะถูกบันทึกลงในใบสมัครยืน่ วีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า
10. การยืน่ วีซ่านั้น ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาเนินการขั้นตอนการ
จองคิวและยืน่ วีซ่าได้
11. รายละเอียดด้านบนทั้งหมดเป็ นเพียงเอกสารเบื้องต้ น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิม่ หรื อแปลเอกสารในบาง
ข้ อ เพื่อความถูกต้ องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่ อสอบถามเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯได้
12. ในช่ วงการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อขั้นตอนการยื่นที่เปลี่ยนแปลงไป
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
ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ดินทางเท่านั้น
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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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