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อาหารพิเศษ : อาหารไทย และ ขาหมูเยอรมัน 

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 

1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ × × × 

2 สนามบินดูไบ-มิวนิค-พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก-จัตุรัสมาเรียน  × × √ 

3 เมืองมิวนิค-เมืองฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์ √ √ √ 

4 เมืองอินส์บรูค-เมืองซาลบูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาท √ √ √ 

5 ฮัลล์สตัทท์-กรุงเวียนนา-ถนนคาร์นท์เนอร์-วิหารเซนต์สตี

เฟน         
√ √ √ 

6 เมืองเชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-กรุงปร๊าก √ √ √ 

7 กรุงปร๊าก-สะพานชาร์ลส์-นาฬิกาดาราศาสตร์-สนามบิน √ × × 

8 สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ × × × 

     

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ    (-/-/-)  

22.00 น. � คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง

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

ต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

วันที่สอง ดูไบ-มิวนิค-พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก-จัตุรัสมาเรียน  (-/-/D) 

01.35 น. ñออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เที่ยวบินที่ EK385 (ä บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

04.45 น. ëเดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 

08.50 น. ñ ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ 

EK049 (ä บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)  
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13.15 น. ë เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรียและเมือง

หลวงแห่งเบียร์ของยุโรป มิวนิคได้ชื่อว่าเป็นเมืองมที่รุ ่มรวยในศิลปะและสถาปัตยกรรม

สไตล์บารอกและเรเนสซองส์ นำท่านมา

ถ ่ายภาพ  พระราชว ังน ิมเฟนเบ ิร ์ก 

(Nymphenburg Palace) นิมเฟนเบิร์ก

เป ็ น ว ั ง ฤด ู ร ้ อนของ  พระราชว งศ ์

ผู้ปกครองบาวาเรีย ผู้ริเริ่มสร้างปราสาท

คือเฟอร์ดินานด์ มาเรีย เจ้าชายอีเล็ค

เตอร์แห่งบาวาเรีย และ เฮ็นเรียตตา อเด 

ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิก

อากอสติโนบาเรลล ิในปี ค .ศ . 1664 

หลังจากทรงมี พระโอรสองค์แรก, แม็กซิ

มิลเลียน ที่ 2 เอ็มมานูเอลเจ้าชาย อีเล็ค

เตอร์แห่งบาวาเรียส่วนกลางของวังสร้าง

เสร็จในปี ค.ศ. 1675 ก่อนขับรถพาชม

สถานที่สำคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวง

เรสซิเด้นท์ ฯลฯ  จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านเมืองเก่า ที่มีสถาปัตยกรรม

อันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิค เช่น เฟราเอ่นเคียร์เช่อ (Frauenkirche-Church Of 

Our Lady) เป็นโบสถ์พระแม่มารีทรงหัวหอมคู่ที่สร้างด้วยอิฐแดงสูง 99 เมตร เป็นอีกหนึ่ง

สัญลักษณ์ของเมืองมิวนิค โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (Peterskirche-St.Peter Church) โบสถ์หลัง

แรกและเก่าแก่ที่สุดของเมือง จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่นหรือช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม

ตามอัธยาศัย 

ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

H Hotel NH Munich Messe หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม เมืองมิวนิค-เมืองฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน     (B/L/D) 
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เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น 

เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยู่สุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมันที่ใช้

เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองที่ตั้งอยู่ทางแคว้นบา

วาเรียตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพอันเป็นที่

กล่าวถึง ชมทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา  

เที่ยง ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่ง

เป็นปราสาทตั ้งอยู ่ในเทือกเขา

แอลป์ สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิก

ที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 

1845-86 เป็นปราสาทที ่งดงาม

มากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ตัว

ปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาด

ใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เข้า

ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์  

เป็นปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตั้งอยู่

กลางป่าเขาลำเนาไพร ปราสาทหลังนี้เพิ ่งได้รับขนานนามว่า นอยชวาน สไตน์ ก็เพียง

ภายหลังจากที่ กษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เที่ยวชมห้องต่างๆ อาทิ 

ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แม้กระทั่งราชา

การ์ตูนอย่าง วอล์ทดิสนีย์ ยังได้จำลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อัน

เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ 

ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

H Luitpoldpark-Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สี่ เมืองอินส์บรูค-เมืองซาลบูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาท     
(B/L/D) 
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เช้า ä บริการอาหารเช ้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเด ินทางส ู ่ เม ืองอ ินส ์บร ูค 

( Innsbruck) เป ็นเม ืองหลวงของ

แคว้นทีโรล เป็นเมืองเอกด้านการ

ท่องเที ่ยวของประเทศออสเตรีย 

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอินซึ่งคำว่า “อินส์

บรูคนั้น” แปลว่า สะพานแห่งแม่น้ำ

อินส์ มีลักษณะแคบๆ แทรกตัวอยู่

ระหว่างเทือกเขาแอลป์ นำท่านชม หลังคาทองคำ (Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์สำคัญ

ของเมืองอินส์บรูค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้น

ศตวรรษที่ 15 สำหรับเป็นที่ประทับของผู้ปกครองแคว้นทิโรล ต่อมาจักรพรรดิ Maximilian 

เที่ยง ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลบูร์ก ประเทศ

ออสเตรีย ระหว่างทางมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับ

ทะเลสาบตลอดเส้นทาง นำท่านชม สวนมิราเบล ให้ท่านเก็บบันทึกภาพ 

 

ประทับใจไว้เป็นที ่ระลึก อีกทั ้งที ่น ี ่ย ังเป็นสถานที ่ถ ่ายทำของ The Sound of Music 

ภาพยนต์เพลงที่ยิ่งใหญ่ฮอลิวู๊ด จากนั้นนำท่านข้ามแม่น้ำซาลส์ซัคสู่ย่านเมืองเก่า และแวะ

เก็บบันทึกภาพ ปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า นำท่าน

เดินเล่น ย่านเขตเมืองซาลบูร์ก ที่มีชื่อเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้

เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ

ยูเนสโกในปี ค.ศ.1997 มีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ นำท่านชม บ้านเลขที่ 9 เป็นบ้าน
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เกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูล์ฟกัง อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang 

Amadeus Mozart) ตั้งอยู่บนถนน Geteidegasse จากนั้นอิสระให้ท่านชมร้านค้าที่ราย

เรียงอยู่สองข้างทางถนนคนเดิน หรือจะแวะถ่ายรูปมหาวิหารของเมืองซาลส์บวร์ก ที่ตั้งอยู่

ตรงจัตุรัสกลางเมือง  

ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

H Hotel Austria Trend Salzburg Mitte หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า ฮัลล์สตัทท์-กรุงเวียนนา-ถนนคาร์นท์เนอร์-วิหารเซนต์สตีเฟน        
             (B/L/D) 

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั ้นออกเดินทางสู ่ ฮัลล์สตัทท์ 

(Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบ

ล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติก

ที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง 

ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO 

Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความ

ฝัน  
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เที่ยง ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนนั้นนำเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) 

เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียว

ชอุ่มของป่าไม้แห่งออสเตรีย ผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่ม

อาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้น

คริสต์ศตวรรษที่ 20,ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.1873-1883   เคยถูกใช้เป็นที่

ทำการของสภาจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียนมาก่อนจนถึงคราวที่จักรวรรดิล่มสลายลงใน

สงครามโลกครั ้งที ่ 1 ปีค.ศ.1918 จากนั ้นนำท่านเดินทางสู ่ย ่าน ถนนคาร์นท์เนอร์ 

(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา ถนนสายนี้เป็นถนนการค้าใจกลางเมืองที่เชื ่อม

ระหว่างถนนวงแหวนริงสตราเซ่กับจัตุรัสสเตฟาน ท่านจะได้พบกับโรงละครหรือโอเปร่า

เฮ้าส์ นำท่านถ่ายรูปกับ วิหารเซนต์สตีเฟน (St.Stephen’s Cathedral) วิหารที ่ต ั ้ง

ตระหง่านอยู่กลางกรุงเก่าเวียนนา เป็นศิลปะโรมาเนสก์ โดดเด่นด้วยการตกแต่งหลังคา

กระเบื้องสีสันสวยงาม 

ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

H Arion Cityhotel Vienna หรือเทียบเท่า 

วันที่หก เมืองเชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-กรุงปรา๊ก           

(B/L/D) 

เช้า  ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก 

เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียที่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ได้รับ

การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่ง

ของแม่น้ำวัลตาวา ความโดด

เด ่นของเม ืองท ี ่ ม ีอาคาร

เก ่าแก ่ต ั ้งแต ่ย ุคกลางกว ่า 

300 หลัง ได้รับการอนุรักษ์

และขึ ้นทะเบียนไว ้ให ้เป ็น

สถานที่สำคัญแห่งหนึ ่งของ

โลก จุดโดดเด่นอีกอย่างของ

เมืองนี ้ คือมีแม่น้ำวัลตาวา
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ไหลผ่านและล้อมรอบเมืองในลักษณะงอโค้งเป็นคุ้งไปตามเนินเขา คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว S 

จนทำให้ภูมิทัศน์ของตัวเมืองเหมือนกับหยดน้ำที ่กำลังจะร่วงหล่นจากขั ้วนอกจากนี ้

บ้านเรือนทุกหลังใช้หลังคาสีส้มแดง นำพาทุกท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาบน 

ปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาท

ปราก อิสระให้ท่านเดิน  เที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย 

เที่ยง ä บริการอาหารเที ่ยง ณ ภัตตาคาร หลังจากนั ้นนำท่านเดินทางสู ่ กรุงปราก ของ 

สาธารณรัฐเชค เมืองแห่งปราสาทร้อยยอดตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่ง แม่น้ำวัลตาวา ผ่านชม

ทิวทัศน์ธรรมชาติที่แสนงดงามตลอดสองข้างทาง กรุงปรากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่

ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบด้วยสองอาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮีเมีย และ

อาณาจักรโมราเวีย ปัจจุบันกรุงปร๊ากได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก 

ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

H Duo Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด กรุงปร๊าก-สะพานชาร์ลส-์นาฬิกาดาราศาสตร-์สนามบิน       (B/-/-)  

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านเขต

เมืองเก่ากรุงปร๊าก นำท่านชม สะพานชาร์ลส์ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสะพานที่สวยที่สุด

แห่งหนึ่งของโลก เดินเล่นบนสะพาน มีรูปปั้นนักบุญ 26 องค์ ตลอดแนวสะพาน จากนั้นนำ

ท่านชม นาฬิกาดาราศาสตร์ เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณคู่บ้านคู่เมืองของกรุงปร๊าก ได้

เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบิน 
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15.55 น. ñออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เที่ยวบินที่ EK140 (ä บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

23.50 น. ëเดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 

 

วันที่แปด สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ  (-/-/-)  

02.50 น. ñออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ 

EK 384 (ä บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

12.30 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 10-17 ส.ค. 65,900 12,000 

กันยายน 2565 28 ก.ย.-5 ต.ค. 62,900 12,000 

ตุลาคม 2565 6-13 / 17-24 ต.ค. 65,900 12,000 

 

ราคาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์ 

กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเครื่องบินได้จากเจ้าหน้าที่ 
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อตัราค่าบริการที-ไม่รวมในรายการทวัร์ 

• คา่ธรรมเนียมและคา่บริการในการทาํหนงัสือเดินทางและวีซ่าสาํหรับชาวตา่งชาติ 

• คา่ใชจ้่ายส่วนตวัตา่งๆ ทีBเกิดขึEนระหวา่งการเดินทาง อาทิเช่น คา่โทรศพัท ์คา่เดินทางทีBนอกเหนือจาก

รายการทวัร์ คา่มินิบาร์ คา่บริการซกัรีด หรือ คา่เกิดความเสียหายตา่งๆภายในหอ้งพกั เป็นตน้ 

• คา่ส่วนเกินของนํEาหนกักระเป๋า สายการบินอนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตท้อ้งเครืBอง 30 กก./ท่าน 

• คา่ทิปคนขบัรถทอ้งถิBน  (2 ยโูรx 6 วนั = 12 ยโูร ) 

• คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 

• คา่ RT-PCR TEST ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย (ถา้ประเทศปลายทางตอ้งการเอกสาร) 

• คา่ RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลบัเขา้ประเทศไทย (ตามขอ้กาํหนดของรัฐบาล) 

• คา่ใชจ้่ายในการกกัตวัในประเทศไทย และ RT-PCR TEST เมืBอถึงไทย  

(เงืBอนไขตามทีBทางรัฐบาลกาํหนด) 

 

อตัราค่าบริการที-รวมในรายการทวัร์ 

• ตัXวเครืBองบินชัEนประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  

• โรงแรมทีBพกัระดบั 3-4 ดาว ตามทีBระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/หอ้ง) 

• คา่ธรรมเนียมเนียมในการยืBนวีซ่าเชงเกน้ (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 

• คา่อาหารและคา่เขา้ชมสถานทีBตา่งๆ ตามทีBระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 

• คา่รถปรับอากาศ บริการนาํเทีBยวตามรายการการท่องเทีBยว 
• หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและใหบ้ริการตลอดการเดินทาง 
• คา่ประกนัอุบติัเหตรุะหวา่งการเดินทางตามกฎหมายกาํหนด (ตามเงืBอนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 

• คา่ภาษีมลูคา่เพิBม 7%  

• คา่ประกนัสุขภาพ (covid-19) เงืBอนไขตามกรมธรรม ์
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โปรดศึกษาเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซื้อ 

เมื่อท่านทำการชำระมัดจำแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆที่บริษัทระบุไว้ 

 

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

เดินทางของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว 

ให้นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยว

ทราบ เชน่ ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ 

 

หมายเหต ุ
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 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาอีกครั้ง 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 



 

UNIQUE	INTER 

 

เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น 

ระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนกำหนด 

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 
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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) 

8. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม 

โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก

ท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรา

รับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง และในวันนัดหมายยื่นวีซ่า ผู้ปกครองต้องมาเซ็นต์เอกสารด้วยกันทั้งคู่ 

ณ ศูนย์รับยื่นวีซ่า 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วนและตรงตามความจริง เพราะข้อมูลที่
ท่านได้ให้มา จะถูกบันทึกลงในใบสมัครยื่นวีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า 

10. การยื่นวซี่านั้น ผู้เดินทางต้องชำระยอดมัดจำท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดำเนินการ

ขั้นตอนการจองคิวและยื่นวีซ่าได ้

11. รายละเอียดด้านบนทั้งหมดเป็นเพียงเอกสารเบื้องต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิ่มหรือ
แปลเอกสารในบางข้อ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯได ้

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขั้นตอนการยื่นที่

เปลี่ยนแปลงไป ทางเจ้าหน้าที่อาจจะมีการอัพเดตข้อมูลให้ทราบอีกครั้ง 
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ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า (สำคัญมาก) 
**ข้อมูลนี้ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  

 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  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สถานภาพ rโสด r แต่งงาน rแต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) rหม้าย r หย่า 
 

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 
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ตัวผู้ขอวีซ่าเอง       มีผู้อื่นออกให้   

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

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

 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 

ทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 

 

 

  


