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DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 
2 สนามบนิดไูบ-เมอืงมวินิค-จตัุรสัมาเรยีน-โบสถเ์ซนตปี์

เตอร ์ 
× × √ 

3 เพรยีน อมั คมีเซ-พระราชวงัเฮเลนคมีเซ-เมอืงซาลบูรก์ √ √ √ 

4 ฮลัลส์ตทัท-์เมอืงเชสกีค้รุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ √ √ √ 

5 กรุงปร๊าก-สะพานชารล์ส-์นาฬกิาดาราศาสตร ์ √ √ √ 

6 เมอืงบราตสิลาวา-กรุงเวยีนนา-ถนนคารน์ทเ์นอร์ √ √ √ 

7 McArthurGlen Designer Outlet-กรุงบูดาเปสต์ √ × √ 
8 Fisherman Bastion-ล่องเรอืแม่น ้าดานูบ-สนามบนิ √ × × 
9 สนามบนิดไูบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 

 



 

UNIQUE INTER 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

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

วันที่สอง ดูไบ-เมืองมิวนิค-จัตุรัสมาเรียน-โบสถ์เซนต์ปีเตอร์        (-/-/D) 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK385 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
05.00 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 
08.40 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ 

EK049 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)  
12.30 น.  เดินทางถึง เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค เมืองหลวงของแควน้บาวาเรียและเมือง
หลวงแห่งเบียรข์องยุโรป มิวนิคไดช้ื่อว่าเป็นเมืองมที่รุ่มรวยในศิลปะและสถาปัตยกรรม
สไตลบ์ารอกและเรเนสซองส ์จากนัน้น าท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านเมืองเก่า ที่มี
สถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่
ส  าคัญของมิวนิค เช่น เฟราเอ่นเคียร์
เ ช่ อ  (Frauenkirche-Church Of Our 
Lady)  เป็นโบสถ์พระแม่มารีทรงหัว
หอมคู่ที่สรา้งด้วยอิฐแดงสูง 99 เมตร 
เป็นอีกหนึ่งสญัลกัษณข์องเมืองมิวนิค 
โบสถ์เซนตปี์เตอร์ (Peterskirche-St.Peter Church) โบสถ์หลังแรกและเก่าแก่ที่สุด
ของเมือง จากนัน้อิสระใหท้กุท่านเดินเลน่หรือชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมตามอธัยาศยั 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  
 Mercure Hotel Munchen Neuperlach Sud หรือเทยีบเท่า 
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วันที่สาม เมืองเพรียน อมั คมีเซ-พระราชวังเฮเลนคมีเซ-เมืองซาลบูร์ก     (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเพรียน 
อัม คีมเซ (Prien am Chiemsee) เมืองท่องเที่ยวส าคัญบริเวณทะเลสาบคีมเซ เพื่อน า
ท่านล่องเรือไปยัง พระราชวังเฮเลนคีมเซ (Herrenchiemsee New Palace) และเขา้
ชมดา้นในพระราชวงั พระราชวงัเฮเลนคีมเซเป็นพระราชวงัที่สวยงามและสดุอลงัการแห่ง
หนึ่งที่สรา้งโดยพระเจา้ลุดวิกที่สอง ตั้งตระหง่านบนโลเคชั่นที่แตกต่างจากพระราชวัง
อ่ืนๆ พระราชวงัแห่งนีส้รา้งอยู่บนเกาะในทะเลสาบคีมเซ สรา้งเลียนแบบพระราชวังแวร์
ซายสข์องฝรั่งเศสทัง้ภายในและภายนอก เนื่องจากกษัตริยล์ดุวิกที่สองแห่งบาวาเรียนี ้มี
ความนิยมชมชอบในตวั พระเจา้หลยุสท์ี่ 14 แห่งฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลบูร์ก 
ประเทศออสเตรีย ระหว่างทางมีวิวทิวทัศนส์วยงามเป็นเอกลกัษณอ์อสเตรีย เนินภูเขา
หญา้ สลบัทะเลสาบตลอดเสน้ทาง น าท่านชม สวนมิราเบล ใหท้่านเก็บบนัทกึภาพ 

 
ประทับใจไว้เป็นที่ระลึก อีกทั้งที่นี่ยังเป็นสถานที่ถ่ายท าของ The Sound of Music 
ภาพยนตเ์พลงที่ยิ่งใหญ่ฮอลิวู๊ด จากนัน้น าท่านขา้มแม่น า้ซาลสซ์คัสู่ย่านเมืองเก่า และ
แวะเก็บบนัทึกภาพ ปราสาทโฮเฮ็นซาลสบ์วรก์ ที่ตัง้โดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า 
น าท่านเดินเล่น ย่านเขตเมืองซาลบูรก์ ที่มีชื่อเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งไดร้บั
การอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า จึงไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ.1997 มีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ น าท่านชม 
บ้านเลขที ่9 เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที ่18 นามว่า วูลฟ์กัง อามาเด
อุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) ตัง้อยู่บนถนน Geteidegasse จากนัน้อิสระ
ใหท้่านชมรา้นคา้ที่รายเรียงอยู่สองขา้งทางถนนคนเดิน หรือจะแวะถ่ายรูปมหาวิหารของ
เมืองซาลสบ์วรก์ ที่ตัง้อยู่ตรงจตัรุสักลางเมือง  

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  
 Holiday Inn Salzburg City หรือเทยีบเท่า 
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วันที่ส่ี ฮัลล์สตัทท์-เมืองเชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ          (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นออกเดินทางสู่ ฮัลล์สตัทท  ์
(Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบ
ลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกบัภาพวาด กล่าวกนัว่าเป็นเมืองที่โรแมน
ติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอรอ์อสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 
แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ที่มรดกโลกของ 
UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ใน
ภวงัคแ์ห่งความฝัน  

 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เพชร

น า้งามแห่งโบฮีเมียที่ เมืองเชสกีค้รุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ไดร้บัการ
ยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนีต้ัง้อยู่ริมสองฝ่ัง
ของแม่น า้วัลตาวา ความโดดเด่น
ของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่
ยุคกลางกว่า 300 หลัง ไดร้ับการ
อนุรกัษ์และขึน้ทะเบียนไว้ให้เป็น
สถานที่ส  าคัญแห่งหนึ่งของโลก 
จุดโดดเด่นอีกอย่างของเมืองนี ้คือ
มีแม่น ้าวัลตาวาไหลผ่ านและ
ลอ้มรอบเมืองในลกัษณะงอโคง้เป็นคุง้ไปตามเนินเขา คดเคีย้วเหมือนรูปตวั S จนท าให้
ภูมิทศันข์องตวัเมืองเหมือนกับหยดน า้ที่ก าลงัจะร่วงหล่นจากขั้วนอกจากนีบ้า้นเรือนทุก
หลังใช้หลังคาสีส้มแดง  น าพาทุกท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาบน 
ปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจาก
ปราสาทปราก อิสระใหท้่านเดินเที่ยวชมเมืองโบราณตามอธัยาศยั  

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  
 Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice หรือเทยีบเท่า 



 

UNIQUE INTER 

วันที่ห้า กรุงปร๊าก-สะพานชาร์ลส์-นาฬิกาดาราศาสตร์        (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุง
ปร๊าก ของ สาธารณรฐัเชค เมืองแห่งปราสาทรอ้ยยอดตัง้อยู่ริมสองฟากฝ่ัง แม่น า้วลัตา
วา ผ่านชมทิวทัศนธ์รรมชาติที่แสนงดงามตลอดสองขา้งทาง กรุงปรากเป็นเมืองหลวง
และเมืองใหญ่ที่สดุในสาธารณรฐัเชค ประกอบดว้ยสองอาณาจกัรโบราณ คือ อาณาจกัร
โบฮีเมีย และอาณาจกัรโมราเวีย ปัจจบุนักรุงปร๊ากไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลก 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ย่านเขตเมือง
เก่ากรุงปร๊าก น าท่านชม สะพานชารล์ส ์ที่ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นสะพานที่สวยที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก เดินเล่นบนสะพาน มีรูปป้ันนกับุญ 26 องค ์ตลอดแนวสะพาน จากนัน้
น าท่านชม นาฬิกาดาราศาสตร์ เป็นนาฬิกาดาราศาสตรโ์บราณคู่บา้นคู่เมืองของกรุง
ปร๊าก  

 
ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  

 Hotel Duo หรือเทยีบเท่า 

วันที่หก เมืองบราติสลาวา-กรุงเวียนนา-ถนนคาร์นท์เนอร์          (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองบราติ
สลาวา ประเทศสโลวาเกีย หรือมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการคือ สาธารณรฐัสโลวกั เป็น
ประเทศขนาดเล็กที่ เพิ่งเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรป  เป็นประเทศไม่มี
ทางออกสู่ทะเล แต่เมืองหลวงแห่งนีเ้ป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาและยังเต็มไปดว้ยวัฒนธรรม
เก่าแก่  

เทีย่ง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านถ่ายรูป ปราสาทบราติสลาวา 
ปราสาทเก่าแก่ที่ตัง้อยู่เหนือแม่น า้ดานบู บนเนินเขารอ็กกีฮ้ิลลซ์ึ่งเป็นจดุสงูสดุของเมืองบ
ราติสลาวา เมื่อขึน้ไปบนจุดที่ตัง้ของปราสาทจะมองเห็นวิวทิวทศันเ์มืองสโลวาเกียไดท้ั่ว
ทัง้เมือง จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าบราติสลาวา เป็นที่ตัง้ของ ประตมูิคา



 

UNIQUE INTER 

เอล  (Michael’s Gate) เป็นประตูและป้อมปราการของเมืองเพียงแห่งเดียวที่ยังคงถูก
เก็บรกัษาไวต้ัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 14 ผ่านชม อาคารรฐัสภาแห่งสโลวาเกีย สถานที่ท า
การหน่วยงานรฐับาลของประเทศสโลวาเกีย จากนัน้น าเดินทางสู่ กรุงเวียนนา เมือง
หลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพืน้ที่อันเขียว
ชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย น าท่านเดินทางสู่  ย่านถนนคาร์นทเ์นอร์ ใจกลางกรุง
เวียนนา ถนนสายนีเ้ป็นถนนการคา้ใจกลางเมืองที่เชื่อมระหว่างถนนวงแหวนริงสตราเซ่
กับจัตุรสัสเตฟาน ท่านจะไดพ้บกับโรงละครหรือโอเปร่าเฮา้ส ์น าท่านถ่ายรูปกับ วิหาร
เซนตส์ตีเฟน วิหารที่ตัง้ตระหง่านอยู่กลางกรุงเก่าเวียนนา เป็นศิลปะโรมาเนสก ์โดด
เด่นดว้ยการตกแต่งหลงัคากระเบือ้งสีสนัสวยงาม 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  
 Holiday Inn Vienna South หรือเทยีบเท่า 
 

วันที่เจ็ด McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf-กรุงบูดาเปสต์     (B/-/D)  

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่McArthurGlen 

Designer Outlet in Parndorf (หากโปรแกรมตรงกับอาทิตย์ขอสงวนสิทธ์ในการสลับ
โปรแกรมไปอิสระชอ้ปป้ิงที่ McArthurGlen Designer Outlet Salzburg หรือที่อ่ืนๆแทน) 
ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, BALLY, 
HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 
LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย 

เทีย่ง   อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้
ภายใน OUTLET) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต ์เมืองหลวงของประเทศ
ฮังการี ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามดว้ยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้
ชาติที่มีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพนัปี ถึงกบัไดร้บัการขนานนามว่าเป็น “ไข่มกุแห่ง
แม่น า้ดานูบ”  ชมเมืองที่ไดช้ื่อว่างดงามติดอันดับโลกดว้ยทัศนียภาพบนสองฝ่ังแม่น า้
ดานบู 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  
 Park Inn By Radisson Budapest หรือเทยีบเท่า 
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วันที่แปด บูดาเปสต์-Fisherman Bastion-ล่องเรือแม่น ้าดานูบ-สนามบิน      (B/-/-)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านชมบริเวณรอบนอก                       
โบสถแ์มทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใชเ้ป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎใหก้ษัตริย์
มาแลว้หลายพระองค ์ถดัจากโบสถเ์ป็นอนสุาวรียข์องพระเจา้สตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรง
ม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่  11 อยู่หน้า  ป้อมชาวประมง 
(Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดา ที่ท่านสามารถชมความงามของ
แม่น า้ดานบูไดอ้ย่างดีป้อมแห่งนีส้รา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรียน 
จากนัน้น าท่าน ล่องเรือดืมด ่าบรรยากาศที่สวยงามของแม่น า้ดานูบ ชมเมืองที่ไดช้ื่อว่า
งดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝ่ังแม่น า้  ระหว่างล่องเรือท่านจะได้เห็น
อาคารรฐัสภาฮงัการี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยงามและไม่ควรพลาด ถือว่าป็นสญัลกัษณ์
ของฮังการี อาคารรัฐสภาตั้งโดดเด่นอยู่ริมแม่น ้าดานูบ ได้เวลาอันสมควรน าท่านสู่
สนามบิน 

15.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK112 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
23.20 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 

วันที่เก้า สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ          (-/-/-)  

03.35 น. ออกเดินทางสู่  สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เที่ยวบินที่ EK 376 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
12.45 น. ☺ เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
ทางบริษัทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดนิทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แต่บางครัง้การเดนิทางอาจจะมีการ

ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ได ้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบว่ารา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ในยุโรปบางแห่งจะปิดท าการในวนัอาทิตย์ 
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เดือน วนัเดินทาง ราคา พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

มีนาคม 2566 10-18 / 15-23 ม.ีค. 75,900 12,000 

เมษายน 2566 

5-13 เม.ย.  
26 เม.ย.-4 พ.ค. 

82,900 12,000 

9-17 เม.ย. 87,900 12,000 

พฤษภาคม 2566 3-11 พ.ค. 82,900 12,000 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อตัราค่าบริการที่รวมในรายการทัวร์ 
• ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  
• โรงแรมท่ีพกัระดบั 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 7 วนั = 14 ยโูร ) 
• ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทย วนัละ 100 x 9 วนั = 900 บาท 
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โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอยีดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซ้ือ 

เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆที่บริษทัระบุไว้ 
 

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 
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี 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 .................................................................................................................................. 
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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 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  



 

UNIQUE INTER 

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ 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

