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DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 

1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ × × × 

2 สนามบินดูไบ-เมืองมิวนิค-จัตุรัสมาเรียน-โบสถ์เซนต์ปีเตอร์  × × √ 

3 เพรียน อัม คีมเซ-พระราชวังเฮเลนคีมเซ-เมืองซาลบูร์ก √ √ √ 

4 ฮัลล์สตัทท์-เมืองเชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ √ √ √ 

5 กรุงปร๊าก-สะพานชาร์ลส์-นาฬิกาดาราศาสตร์ √ √ √ 

6 เมืองบราติสลาวา-กรุงเวียนนา-ถนนคาร์นท์เนอร์ √ √ √ 

7 McArthurGlen Designer Outlet-กรุงบูดาเปสต์ √ × √ 

8 Fisherman Bastion-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-สนามบิน √ × × 

9 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-เมืองมิวนิค-จัตุรัสมาเรียน-โบสถ์เซนต์ปีเตอร์  (-/-/D) 

01.05 น. ñออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เที่ยวบินที่ EK385 (ä บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

05.00 น. ëเดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 

08.40 น. ñ ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ 

EK049 (ä บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)  

12.30 น. ë เดินทางถึง เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรียและเมือง

หลวงแห่งเบียร์ของยุโรป มิวนิคได้ชื่อว่าเป็นเมืองมที่รุ ่มรวยในศิลปะและสถาปัตยกรรม

สไตล์บารอกและเรเนสซองส์ จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านเมืองเก่า ที่มี
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สถาป ัตยกรรมอ ันเป ็นส ัญล ักษณ ์ท ี ่สำค ัญของม ิวน ิค  เช ่น  เฟราเอ ่นเค ียร ์ เช ่อ 

(Frauenkirche-Church Of Our Lady) เป็นโบสถ์พระแม่มารีทรงหัวหอมคู่ที่สร้างด้วยอิฐ

แดงสูง 99 เมตร เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองมิวนิค โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (Peterskirche-

St.Peter Church) โบสถ์หลังแรกและเก่าแก่ที่สุดของเมือง จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่น

หรือช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย 

ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

H Mercure Hotel Munchen Neuperlach Sud หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม เมืองเพรียน อัม คีมเซ-พระราชวังเฮเลนคีมเซ-เมืองซาลบูร์ก  (B/L/D) 

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเพรียน อัม 

คีมเซ (Prien am Chiemsee) เมืองท่องเที่ยวสำคัญบริเวณทะเลสาบคีมเซ เพื่อนำท่าน

ล่องเรือไปยัง พระราชวังเฮเลนคีมเซ (Herrenchiemsee New Palace) และเข้าชมด้าน

ในพระราชวัง พระราชวังเฮเลนคีมเซเป็นพระราชวังที่สวยงามและสุดอลังการแห่งหนึ่งที่

สร้างโดยพระเจ้าลุดวิกที ่สอง ตั ้งตระหง่านบนโลเคชั ่นที ่แตกต่างจากพระราชวังอื ่นๆ 

พระราชวังแห่งนี้สร้างอยู่บนเกาะในทะเลสาบคีมเซ สร้างเลียนแบบพระราชวังแวร์ซายส์ของ

ฝรั่งเศสทั้งภายในและภายนอก เนื่องจากกษัตริย์ลุดวิกที่สองแห่งบาวาเรียนี้ มีความนิยม

ชมชอบในตัว พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก 
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เที่ยง ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษขาหมูเยอรมันต้นตำหรับ+เบียร์

เยอรมันต้นตำหรับ** จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลบูร์ก ประเทศออสเตรีย ระหว่าง

ทางม ี ว ิ วท ิ วท ัศน ์สวยงามเป ็น

เอกลักษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า 

สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง นำ

ท่านชม สวนมิราเบล ให้ท่านเก็บ

บันทึกภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก 

อีกทั้งที่นี่ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำของ 

The Sound of Music ภาพยนต ์

เพลงที่ยิ ่งใหญ่ฮอลิวู ๊ด จากนั้นนำ

ท่านข้ามแม่น้ำซาลส์ซัคสู่ย่านเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพ ปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก 

ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า นำท่านเดินเล่น ย่านเขตเมืองซาลบูร์ก ที่มีชื่อเสียงใน

สถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า จึงได้รับ

การขึ ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1997 มีอาณาเขตติดกับ

เทือกเขาแอลป์ นำท่านชม บ้านเลขที่ 9 เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นาม

ว ่า  ว ูล ์ฟก ัง  อามาเดอ ุส  โมสาท  (Wolfgang Amadeus Mozart) ต ั ้ งอย ู ่บนถนน 

Geteidegasse จากนั้นอิสระให้ท่านชมร้านค้าที่รายเรียงอยู่สองข้างทางถนนคนเดิน หรือจะ

แวะถ่ายรูปมหาวิหารของเมืองซาลส์บวร์ก ที่ตั้งอยู่ตรงจัตุรัสกลางเมือง นำท่านเดินทางสู ่

ฮัลล์สตัทท์ 

ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ ปลาเทร้าท์** นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

H Heritage Hallstatt Hotel หรือเทียบเท่า 

หากที่พักทีเมือง Hallstatt เต็ม ทางบริษัทจะเปลี่ยนไปพักที่เมือง Saint Wolfgang เป็น

การทดแทน (เป็นที่พักริมทะเลสาบเช่นกัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIQUE	INTER 

 

วันที่สี่ ฮัลล์สตัทท์-เมืองเชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ      (B/L/D) 

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระท่านชมเมือง ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) 

หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขา

และป่าสีเข ียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที ่โรแมนติกที ่ส ุดใน 

Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรีย

ให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-

Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน  

เที่ยง ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เพชรน้ำ

งามแห่งโบฮีเมียที่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ได้รับการยกย่อง

จากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนี้ตั ้งอยู่ริมสองฝั่งของ

แม่น้ำวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รับ

การอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก จุดโดดเด่นอีกอย่างของ

เมืองนี้ คือมีแม่น้ำวัลตาวาไหลผ่านและล้อมรอบเมืองในลักษณะงอโค้งเป็นคุ้งไปตามเนินเขา 

คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว S จนทำให้ภูมิทัศน์ของตัวเมืองเหมือนกับหยดน้ำที่กำลังจะร่วงหล่น

จากขั้วนอกจากนี้บ้านเรือนทุกหลังใช้หลังคาสีส้มแดง นำพาทุกท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมือง

แบบพาโนรามาบน ปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ

รองลงมาจากปราสาทปราก อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย 

ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

H Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice หรือเทียบเท่า 
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วันที่ห้า กรุงปรา๊ก-สะพานชาร์ลส์-นาฬิกาดาราศาสตร์      (B/L/D) 

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงปร๊าก 

ของ สาธารณรัฐเชค เมืองแห่งปราสาทร้อยยอดตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่ง แม่น้ำวัลตาวา ผ่านชม

ทิวทัศน์ธรรมชาติที่แสนงดงามตลอดสองข้างทาง กรุงปรากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่

ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบด้วยสองอาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮีเมีย และ

อาณาจักรโมราเวีย ปัจจุบันกรุงปร๊ากได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก 

เที่ยง ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านเขตเมืองเก่า

กรุงปร๊าก นำท่านชม สะพานชาร์ลส์ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง

ของโลก เดินเล่นบนสะพาน มีรูปปั้นนักบุญ 26 องค์ ตลอดแนวสะพาน จากนั้นนำท่านชม 

นาฬิกาดาราศาสตร ์เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณคู่บ้านคู่เมืองของกรุงปร๊าก  

ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

H Hotel Duo หรือเทียบเท่า 

วันที่หก เมืองบราติสลาวา-กรุงเวียนนา-ถนนคาร์นท์เนอร์     (B/L/D) 
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เช้า  ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลา

วา ประเทศสโลวาเกีย หรือมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสโลวัก เป็นประเทศ

ขนาดเล็กที่เพิ่งเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรป เป็นประเทศไม่มีทางออกสู่ทะเล 

แต่เมืองหลวงแห่งนี้เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาและยังเต็มไปด้วยวัฒนธรรมเก่าแก่  

 

 

เที่ยง ä บริการอาหารเที ่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั ้นนำท่านถ่ายรูป ปราสาทบราติสลาวา 

ปราสาทเก่าแก่ที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำดานูบ บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล์ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเมืองบรา

ติสลาวา เมื่อขึ้นไปบนจุดที่ตั้งของปราสาทจะมองเห็นวิวทิวทัศน์เมืองสโลวาเกียได้ทั่วทั้ง

เมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าบราติสลาวา เป็นที่ตั้งของ ประตูมิคาเอล  

(Michael’s Gate) เป็นประตูและป้อมปราการของเมืองเพียงแห่งเดียวที่ยังคงถูกเก็บรักษา

ไว้ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ผ่านชม อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ทำการหน่วยงานรัฐบาลของประเทศสโลวาเกีย จากนั้นนำเดินทางสู่ กรุงเวียนนา 

เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียว

ชอุ่มของป่าไม้แห่งออสเตรีย นำท่านเดินทางสู่ ย่านถนนคาร์นท์เนอร์ ใจกลางกรุงเวียนนา 

ถนนสายนี้เป็นถนนการค้าใจกลางเมืองที่เชื่อมระหว่างถนนวงแหวนริงสตราเซ่กับจัตุรัสสเต

ฟาน ท่านจะได้พบกับโรงละครหรือโอเปร่าเฮ้าส์ นำท่านถ่ายรูปกับ วิหารเซนต์สตีเฟน 

วิหารที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางกรุงเก่าเวียนนา เป็นศิลปะโรมาเนสก์ โดดเด่นด้วยการตกแต่ง

หลังคากระเบื้องสีสันสวยงาม 
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ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

H Holiday Inn Vienna South หรือเทียบเท่า 

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

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ McArthurGlen 

Designer Outlet in Parndorf (หากโปรแกรมตรง

กับอาทิตย์ขอสงวนสิทธ์ในการสลับโปรแกรมไปอิสระช้

อปปิ้งที่ McArthurGlen Designer Outlet Salzburg 

หรือที่อื่นๆแทน) ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบ

รนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, BALLY, HUGO 

BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, 

CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, 

DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย 

เที่ยง  ä อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ภายใน 

OUTLET) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งได้ชื่อ

ว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรม 

รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ”  ชม

เมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ 

ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

H Park Inn By Radisson Budapest หรือเทียบเท่า 

วันที่แปด บูดาเปสต์-Fisherman Bastion-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-สนามบิน      

(B/-/-)  
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เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั ้นนำท่านชมบริเวณรอบนอก                       

โบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์

มาแล้วหลายพระองค์ ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรง

ม ้า ผลงานประต ิมากรรมท ี ่งดงามของศตวรรษท ี ่ 11 อย ู ่หน ้า ป้อมชาวประมง 

(Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดา ที่ท่านสามารถชมความงามของ 

แม่น้ำดานูบได้อย่างดีป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน 

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือดืมด่ำบรรยากาศที่สวยงามของแม่น้ำดานูบ ชมเมืองที่ได้ชื่อว่า

งดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำ ระหว่างล่องเรือท่านจะได้เห็นอาคาร

รัฐสภาฮังการี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยงามและไม่ควรพลาด ถือว่าป็นสัญลักษณ์ของฮังการี 

อาคารรัฐสภาตั้งโดดเด่นอยู่ริมแม่น้ำดานูบ  

 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบิน 

15.10 น. ñออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เที่ยวบินที่ EK112 (ä บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

23.20 น. ëเดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 

 

วันที่เก้า สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)  

03.35 น. ñออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ 

EK 376 (ä บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

12.45 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 
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เดือน วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว 
เพิ่มท่านละ 

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 

7-15 / 9-17 / 10-18 

เม.ย. 
87,900 12,000 

พฤษภาคม 2566 3-11 พ.ค. 82,900 12,000 

ราคาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์ 

กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเครื่องบินได้จากเจ้าหน้าที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการที-รวมในรายการทวัร์ 

• ตั#วเครื)องบินชั0นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  

• โรงแรมที)พกัระดบั 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%  

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 7 วนั = 14 ยโูร ) 

• คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทย วนัละ 100 x 9 วนั = 900 บาท 

 



 

UNIQUE	INTER 

 

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  เป็นตน้ 

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

เดินทางของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว 

ให้นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยว

ทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ 
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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 
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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 

STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยู่เป็นประจำและมีเงินคงเหลืออย่างน้อย 6 หลัก เพื่อ

ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า 
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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 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 
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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  

 

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

…………… 

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

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

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

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

ตำแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
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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)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

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

 

 

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักของผู้ร้องขอ 

ตัวผู้ขอวีซ่าเอง       มีผู้อื่นออกให้   

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

                                                                 ที่อยู…่……………………………………………………………………………….. 

 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 

ทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  


