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อาหารพิเศษ : อาหารไทย และ สวิสฟองดูว ์

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 

1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ × × × 

2 ดูไบ-เจนีวา-น้ำพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้  × × √ 

3 ยอดเขากลาเซียร์ 3000-เมืองแทสช์-เมืองเซอร์แมท √ √ √ 

4 รถไฟกลาเซียเอ็กซ์เพลส-เมืองอันเดอร์แมท 

เมืองแองเกลเบิร์ก 
√ √ √ 

5 ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น-เมืองลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล √ √ √ 

6 เมืองซูก-เมืองซูริค-จัตุรัสปาราเดพลาทซ์-สนามบิน √ √ × 

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

22.00 น. � คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การ

ต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

วันที่สอง สุวรรณภูมิ-ดูไบ-เจนีวา-น้ำพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้  (-/-/D) 

01.35 น. ñออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เที่ยวบินที่ EK385 (ä บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

04.45 น. ëเดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 

08.30 น. ñ ออกเดินทางสู ่ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เที่ยวบินที่ EK089 (ä บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

13.15 น. ë เดินทางถึง สนามบินเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคน

เข้าเมืองและศุลกากร นำท่านชม เมืองเจนีวา เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญ

มากเป็นอันดับต้นๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณที่ทะเลสาบเจนีวา

ไหลเข้ารวมกับแม่น้ำโรห์น (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานั้นตั้งอยู่ทางตะวันตกของ

ประเทศ เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลา

ต้นในประเทศฮังการี สำหรับ กรุงเจนีวา ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ (Global 

City) เนื่องจากเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างชาติสำคัญๆ หลายองค์กร เช่น สำนักงานใหญ่

ขององค์การสหประชาชาติประจำทวีปยุโรป, องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การการค้า

โลก (WTO) เป็นต้น นอกจากนี้แล้วกรุงเจนีวายังเป็นสถานที่จัดตั้งองค์การสันนิบาตชาติ  

ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน 

ค.ศ. 1864 นำท่านชม น้ำพุเจดโด 

กลางทะเลสาบเลคเลมังค์ น้ำพุที ่

ได้รับการยอมรับว่าสูงและมีขนาด

ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นหนึ่งใน

สถานที่สำคัญที่มีชื ่อเสียงที่สุดของ

กรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นได้

จากทุกจุดในเมือง น้ำพุเจดโดเป็น
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น้ำพุที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น "สัญลักษณ์ของกรุงเจนีวา" โดยน้ำพุสามารถพุ่งได้สูงสุด

ประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) น้ำพุถูกติดตั้ง ในปี 1886 นักท่องเที่ยวที่มาเยือนและมี

โอกาสล่องเรือมาในทะเลสาบ เจนีวามักไม่พลาดที่จะมาชมน้ำพุด้วยเช่นกัน นำท่านแวะชม

และถ่ายภาพกับ นาฬิกาดอกไม้ ที่สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งบ่ง

บอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลอืกซื้อสินค้า

แบรนด์เนม ซึ่งมีร้านค้ามากมายรายล้อมรอบสวนดอกไม้ไม่ว่าจะเป็น LOUIS VUITTON, 

PRADA, BALLY, GUCCI หรือจะเลือกชมนาฬิกายี่ห้อดังที่ผลิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ทั้ง ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES ซึ่งมีร้าน

จำหน่ายมากมายเช่นกัน 

ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

H Hotel Hilton Evian-les-Bians หรือเทียบเท่า 

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

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานนีกระเช้า

เพื ่อเตรียมตัวเดินทางขึ ้นสู ่ ยอดเขากลาเซียร์ 3000  (Glacier 3000) เป็นยอดเขาใน

สว ิ ส เ ซอร ์ แ ลนด ์  ท ี ่ ส ู ง ก ว ่ า

ระดับน้ำทะเล 3000 เมตร จาก

สถานี Col di Pillon ขึ ้นส ู ่ยอด

เขากลาเซ ียร ์  ซ ึ ่ งบนยอดเขา

สามารถมอง เห ็นว ิ วยอดเขา

สำค ัญๆ ของสว ิสเซอร ์แลนด ์ 

ได้แก่ จุงเฟรา แมทเทอร์ฮอร์น 

และ มองบลองก์ ได้อย่างชัดเจน 

จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานหิมะของกลาเซียร์ 3000 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของภูเขากูดสตาร์ด (Gstaad Mountain) ที่มีเส้นทางสกียาว 250 กิโลเมตร และ เทือกเขา

แอลป์มีเส้นทางสกียาว 225 กิโลเมตร  

เที่ยง ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ถึงเวลาอัสมควรนำท่านลงจากยอดเขาสู่สถานี 

Col di Pillon จากน ั ้นนำท ่านเด ินทางส ู ่ เม ืองแทสช ์ (Tasch) ต ั ้ งอย ู ่ ในประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศขนาดเล็กที ่ไม่มีทางออกสู ่ทะเล และตั ้งอยู ่ในทวีปยุโรป

ตะวันตก ซึ่งมีเทือกเขาแอลป์ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ใหญ่สุดของทวีปยุโรป เลาะเลียบตามหุบเขา 

ชมทิวทัศน์สวยอันงดงามตลอดเส้นทาง นำท่านเดินทางโดยรถไฟสู ่เมืองเซอร์แมท 

(Zermatt) โดยรถไฟซึ่งเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่อง

ว่า ปลอดมลพิษที่ดีของโลกตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร ซึ่ง เป็นที่ตั้งของยอดเขาแมท

เทอร์ฮอร์น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองเซอร์แมทเป็นเมืองเล็กๆ หรืออาจจะ
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เรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านก็ได้ เพราะว่ามีประชากรในเมืองไม่ถึง 10,000 คน ทางตอนใต้ของส

ว ิตต ิดก ับชายแดนอ ิตาล ี  โดยม ี 

Pennine Alps ซึ ่งเป ็นส่วนนึงของ

เทือกเขา Alps เป็นเส้นกั้นระหว่าง 2 

ประเทศหากพูดถึง Zermatt ก็ต้อง

นึกถึงยอดเขาแหลมที่มีลักษณะคล้าย

ป ีราม ิด ชื ่อว ่า Matterhorn ที ่ต ั ้ง

ตระหง่านอยู่ใกล้ๆ เมือง มีความสูง

ถึง 4,478 เมตร สามารถมองเห็นได้จากแทบทุกมุมของเมือง ซึ่ง Matterhorn นี้ถือเป็นสัญ

ลักษณที่สำคัญของ Zermatt ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองแทสช ์(Tasch)  

ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

H Hotel Elite หรือเทียบเท่า 

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

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท 

(ANDERMATT) โดยรถไฟสายสำคัญ กลาเซียเอ็กซ์เพลส (GLACIER EXPRESS) เป็น

รถไฟด่วนที่ช้าที่สุดเพื่อให้ผู ้โดยสารได้ดื ่มด่ำกับทัศนียภาพของธรรมชาติสองข้างทางที่

เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามความสูงต่ำของภูมิประเทศผ่านทิวทัศน์อันตระการตาของหุบเขา ป่าไม้ 

น้ำตก ลำธาร ทุ่งหญ้า หมู่บ้านชนบท เดินทางถึงเมืองอันเดอร์แมท  

เที่ยง ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกลเบิร์ก เป็น

เมืองที่ตั ้งอยู่ในหุบเขาและธรรมชาติที ่มีความสวยงาม รอบล้อมไปด้วยทัศนียภาพของ

เทือกเขาแอลป์และเป็นอีกหนึ่งเมืองสกีรีสอร์ทชื่อดังที่อยู่ใกล้กับเมืองลูเซิร์น 

ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

H Hotel Terrace หรือเทียบเท่า 
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วันที่ห้า ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น-เมืองลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล (B/L/D) 

เช้า ä บร ิการอาหารเช ้า  ณ  ห ้องอาหารของ

โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตน 

เพื่อนำท่านเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาสแตนเซอร์

ฮอร์น (Mt.Stanserhorn) มีความสูงที ่ 1,898 

เมตร(6,227 ฟุต) ระหว่างทางคุณจะได้ชมวิว

แบบพาโนราม่าและให้ท่านได้สัมผัสการเดินทาง

โดยขึ้นกระเช้า “Cabrio” กระเช้าลอยฟ้าเปิด

ประทุนที่มี 2 ชั้นแห่งแรกของโลก ซึ่งสามารถจุ

ผู ้โดยสารได้เกือบ 60 ท่าน โดยชั ้นดาดฟ้าจะ

สามารถจุได้ 30 ท่าน ระยะเกือบ 2 กิโลเมตร 

ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขาท่านจะสามารถมองเห็นวิวแบบ 360 องศา หลังจากนั้นอิสระให้ทุก

ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนยอดเขา ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับลง

จากยอดเขาและเดินทางไปยังเมืองลูเซิร์น 

เทีย่ง ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเที่ยว เมืองลูเซิร์น อดีตหัวเมือง

โบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The 

roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมี

ภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้

ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม นำท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเปล หรือสะพาน

ว ิหาร  (Chapel bridge) ซ ึ ่ งข ้ าม

แม่น้ำรอยซ์ เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ 

ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็น

สัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของ

เมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหาร

น ี ้ เป ็นสะพานท ี ่แข ็งแรงมากม ุง

หลังคาแบบโบราณ เชื ่อมต่อไปยัง

ป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำ จั่วแต่ละ

ช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็น

ภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันสะพานไม้นี้ถูกไฟไหม้เสียหายไป

มาก ต้องบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกือบหมด จากนั้นนำท่านเที่ยวชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้า

ผาหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่หัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์

ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรีย์รูปสิงโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้

เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิส
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ฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้

ป้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 

ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

H Hotel Terrace หรือเทียบเท่า 

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

เช้า  ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูก เคยเป็นเขต

ปกครองที ่ม ี รายได ้เฉล ี ่ยน ้อยที ่ สุดแต ่ป ัจจ ุบ ันค ือเม ืองท ี ่รวย ที ่ส ุดของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ มีเขตเมืองเก่าที่ ก่อตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 อาคารบ้านเรือน ยังคงสภาพ

ดั้งเดิมไว้อย่างสวยงามอีกทั้งยังเป็น เมืองที่มีวิวทะเลสาปที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ 

เที่ยง ä บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ใจกลางเมืองซูริค เที่ยวชม 

จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ในอดีต

เคยเป็นศูนย์กลางของการค้าสัตว์ที ่

สำคัญของเมืองซูริค ปัจจุบันจัตุรัสนี้ได้

กลายเป็นชุมทางรถรางที ่สำคัญของ

เมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของ

ย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่

ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำ

ท่านแวะถ ่ายร ูปก ับ โบสถ ์ฟรอม ุน

สเตอร ์ (Fraumunster Abbey) จาก

บนสะพานมุนสเตอร์บรูค เป็นโบสถ์ที่มี

ชื่อเสียงของเมืองซูริค สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสำนักแม่ชีที่

มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ นำท่านสู่ ถนนบาห์นโฮฟซ

ตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็น

ถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ว่าเป็นถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของ

โลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที ่ตั ้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้าน

เครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู อิสระให้ท่านเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าตาม

อัธยาศัยหรือเดินไปยัง สวนลินเดนฮอฟ (Lindenhof) จุดชมวิวของเมืองซูริคที่ตั้งอยู่ใน

เมืองเก่าที่ยังเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์เกาหลีชื่อดัง “Crash Landing On You” 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

22.15 น. ñออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เที่ยวบินที่ EK 086 (ä บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
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วันที่เจ็ด สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ          (-/-/-)  

06.25 น. ëเดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 

09.40 น. ñออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ 

EK 372 (ä บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

19.15 น. J เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

J J J J J J J J J J J J J J J 
 

ทางบริษัทจะดำเนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางให้เป็นไปตามที่กำหนด แต่บางครั้งการเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้

ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้า

เป็นหลัก และขอแจ้งให้ทราบว่าร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในยุโรปบางแห่งจะปิดทำการในวันอาทิตย์ 

 

เดือน วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว 
เพิ่มท่านละ 

สิงหาคม 2565 8-14 ส.ค. 75,900 15,000 

กันยายน 2565 14-20 ก.ย. 75,900 15,000 

ตุลาคม 2565 
4-10 / 7-13 

18-24 / 21-27 ต.ค. 
75,900 15,000 

ราคาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์ 

กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเครื่องบินได้จากเจ้าหน้าที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIQUE	INTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดศึกษาเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซื้อ 

เมื่อท่านทำการชำระมัดจำแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆที่บริษัทระบุไว้ 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการที-รวมในรายการทวัร์ 

• ตั#วเครื)องบินชั0นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  

• โรงแรมที)พกัระดบั 3-4 ดาว ตามที)ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/หอ้ง) 

• คา่ธรรมเนียมเนียมในการยื)นวีซ่าเชงเกน้ (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 

• คา่อาหารและคา่เขา้ชมสถานที)ตา่งๆ ตามที)ระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 

• คา่รถปรับอากาศ บริการนาํเที)ยวตามรายการการท่องเที)ยว 
• หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและใหบ้ริการตลอดการเดินทาง 
• คา่ประกนัอุบติัเหตรุะหวา่งการเดินทางตามกฎหมายกาํหนด (ตามเงื)อนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 

• คา่ภาษีมลูคา่เพิ)ม 7%  

• คา่ประกนัสุขภาพ (covid-19) เงื)อนไขตามกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการที-ไม่รวมในรายการทวัร์ 

• คา่ธรรมเนียมและคา่บริการในการทาํหนงัสือเดินทางและวีซ่าสาํหรับชาวตา่งชาติ 

• คา่ใชจ้่ายส่วนตวัตา่งๆ ที)เกิดขึ0นระหวา่งการเดินทาง อาทิเช่น คา่โทรศพัท ์คา่เดินทางที)นอกเหนือจาก

รายการทวัร์ คา่มินิบาร์ คา่บริการซกัรีด หรือ คา่เกิดความเสียหายตา่งๆภายในหอ้งพกั เป็นตน้ 

• คา่ส่วนเกินของนํ0าหนกักระเป๋า สายการบินอนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตท้อ้งเครื)อง 30 กก./ท่าน 

• คา่ทิปคนขบัรถทอ้งถิ)น  (2 ยโูรx 5 วนั = 10 ยโูร ) 

• คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 

• คา่ RT-PCR TEST ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย (ถา้ประเทศปลายทางตอ้งการเอกสาร) 

• คา่ RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลบัเขา้ประเทศไทย (ตามขอ้กาํหนดของรัฐบาล) 

• คา่ใชจ้่ายในการกกัตวัในประเทศไทย และ RT-PCR TEST เมื)อถึงไทย  

(เงื)อนไขตามที)ทางรัฐบาลกาํหนด) 
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เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน 
1. ชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท หลังจากทำการจองใน 3 วันทำการ พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่

มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง 

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วัน ก่อนวันเดินทาง หากไม่มีการชำระเข้ามาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการ

เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได้ (กรณียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนที่

เหลือตามที่กำหนด) 

3. สำหรับผู้เดินทางที่มีความจำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ หรือตั๋วโดยสารอื่นๆในการเดินทาง
เพื่อมาทำการยื่นวีซ่า หรือในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออก

ตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้น 

เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่

เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจำ 50% (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่

เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ) 

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน

โปรแกรม 

4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 

5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น 
ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าโรงแรม  เป็นต้น 

7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนำเที่ยว การยกเลิกการ

เดินทางของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว 

ให้นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยว

ทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ
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1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง

น้อยกว่า 15 ท่าน และยินดีคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด (ในกรณีที่มีการยื่นวีซ่า และท่านได้รับการอนุมัติวีซ่า

แล้ว ทางบริษัทขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกิดขึ้นจริง และท่านสามารถนำวีซ่านี้ไปใช้ได้ หา

กวีซ่านั้นยังไม่หมดอายุ) 

2. หากท่านสละสิทธิ์ในการไม่ใช้บริการใดๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

3. ตั๋วเครื่องบินที่จัดไว้ตามโปรแกรมทัวร์ เป็นตั๋วแบบหมู่คณะ ซึ่งจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณี
ที่ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหนา้ที่เพื่อสอบถามราคาอีกครั้ง และการจัด

ที่นั่งของผู้เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพื่อแทรกแซงได ้

สำหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการ

บินกำหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้

อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการ

บินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอำนาจการตัดสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการและ
อำนวยความสะดวกในยื่นวีซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งเหตุผล

ให้ทราบ 

5. โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก 
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี และสำหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม

อาจจะจัดเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรม 

6. เมื่อท่านได้มีการชำระเงินแล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริษัทฯหรือตัวแทนของบริษัท จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขต่างๆที่ทางบริษัทฯได้กำหนดไว้แล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น 

ระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนกำหนด 
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ระยะเวลาในการยื ่น : 15 วันทำการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่านั ้น ขึ้นอยู ่กับศุนย์รับยื ่นวีซ่าและ

สถานทูต) 

วันยื่นเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือและยื่นเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้า
คอยช่วยอำนวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า) 

 

1. PASSPORT ที่ยังไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการ

เดินทาง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็มโดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น 

Vaccine Passport 

3. รูปถ่ายสี จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว (ขนาดตามรูปตัวอย่าง) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใช้ในการยื่น

วีซ่ามาก่อนหน้านี้ สถานทูตจะเข้มงวดในเรื่องของรูปถ่าย จะต้องเห็นหน้า ใบหูและดวงตาชัดเจน ห้ามใส่

เครื่องประดับ คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป 

4. สำเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน / สูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี) / ทะเบียน

สมรส ทะเบียนหย่า และ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

5. ใบรับรองการทำงาน ที่ออกจากหน่วยงานหรือบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยสะกดชื่อ-
นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสสปอร์ต และใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า 

ในกรณีที่ทำงานอิสระ เตรียมจดหมายชี้แจงการทำงานของตนเอง (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุชื่อตัวเอง 
ลักษณะงานที่ทำ รายได้ต่อเดือน และลงชื่อตัวเอง 

ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ เตรียมหนังสือรับรองบริษัท (DBD) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ หรือใบจดทะเบียน

การค้า พร้อมแปลภาษาอังกฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบับจริงที่ออกจาก

สถาบันการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) ใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า 

6. หลักฐานทางการเงิน อัพเดต 15 วัน ก่อนวันยื่น 

STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยู่เป็นประจำและมีเงินคงเหลืออย่างน้อย 6 หลัก เพื่อ

ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า 

BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ที่ระบุชื่อผู้เดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับพิจารณา

บัญชีกระแสรายวัน 

7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง SPONSOR ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้กันต้องมีความสัมพันธ์กัน เช่น พ่อ

ออกเงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER (รายละเอียด

เพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่) 
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8. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม 

โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก

ท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรา

รับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง และในวันนัดหมายยื่นวีซ่า ผู้ปกครองต้องมาเซ็นต์เอกสารด้วยกันทั้งคู่ 

ณ ศูนย์รับยื่นวีซ่า 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วนและตรงตามความจริง เพราะขอ้มูลที่
ท่านได้ให้มา จะถูกบันทึกลงในใบสมัครยื่นวีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า 

10. การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องชำระยอดมัดจำท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดำเนินการ

ขั้นตอนการจองคิวและยื่นวีซ่าได ้

11. รายละเอียดด้านบนทั้งหมดเป็นเพียงเอกสารเบื้องต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิ่มหรือ
แปลเอกสารในบางข้อ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯได ้

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขั้นตอนการยื่นที่

เปลี่ยนแปลงไป ทางเจ้าหน้าที่อาจจะมีการอัพเดตข้อมูลให้ทราบอีกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า (สำคัญมาก) 
**ข้อมูลนี้ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  



 

UNIQUE	INTER 

 คำถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย  

แต่กรุณาตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล 

[ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด 

[ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชื่อตัว 

[ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) 

เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานที่เกิด (จังหวัด/

ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกำเนิด หากต่างจากปัจจุบัน……………………………………………….…….. 

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  

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

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

...........................................................................................................รหัสไปรษณีย์........................................ 
 

โทรศัพท์ (มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-

mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอำนาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์  

 

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

…………… 

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

สถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................. 
 

ที่อยู่ที่ทำงานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหัสไปรษณีย์......................................... 

ตำแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศัพท์ที่ทำงาน..........................................โทรสารที่ทำงาน......................................................................... 
 

รายได้ต่อเดือน......................................บาท  รายได้อื่น.....................................จำนวน................................. 
 

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

สถานภาพ rโสด r แต่งงาน rแต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) rหม้าย r หย่า 
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ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

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

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

วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันที่..........................................ถึงวันที่................................................................ 

เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี ้

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่

ไม่เคย 

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

 

 

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักของผู้ร้องขอ 

ตัวผู้ขอวีซ่าเอง       มีผู้อื่นออกให้   

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

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

 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 

ทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  


