
 

 

รหัสทัวร B2B1901204 
ทัวรออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวติเซอรแลนด อิตาล ี
10 วัน 7 คืน (TG) 
พระราชวังเชินบรุนน   กรุงบูดาเปสต   กรุงปราก 
เมืองคารโลวี วารี   มิลาน   ฮัลสตัท   ลูเซิรน 
 

 



 

 

  

 กําหนดการเดินทาง 
วันที่  05 - 14 มิ.ย. 62 62,900 
วันที่  12-21 ก.ค. 62 64,888 
วันที่  11- 20 ส.ค. 62 58,888 
วันที่  13 -22 ก.ย. 62 58,888 
วันที่  17-26 พ.ย. 62 56,888 

 
โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพ 
22.30 น. คณะพรอมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ

ประตู 2 เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาที่คอยอํานวยความ
สะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน – บูดาเปสต 
01.20 น. ออกเดินทางสูเวียนนา โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 936 
07.15 น.  

 

 

ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทย 6 ช๋ัวโมง และจะเปลี่ยนเปน 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 
2562) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง นําทานชมถนนสายวงแหวน 
(Ringstrasse) ที่แวดลอมไปดวยอาคารอันงดงามสถาปตยกรรม
เกาแก ผานชมโรงละครโอเปรา ที่สรางขึ้นในระหวางปค.ศ.1863-
1869 แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปในระหวางสงครามโลกคร้ังที่ 2 และ
เปดใหมอีกครัง้ในปค.ศ.1955, ผานพระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg 
Palace) ซึ่งเปนกลุมอาคารที่เคยเปนที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรก 
มาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13 จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 จากนั้นนํา
ชมบริเวณรอบนอกโบสถสเตเฟ�นส (St. Stephen’s Cathedral) 
สัญลักษณของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจาคารลที่ 6 โปรดใหสรางขึ้นในป
ค.ศ.1713 เพ่ือเปนการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน จากนั้น



 

 

นําเขาชมความงดงามของพระราชวังเชินบรนุน (Schoenbrunn 
Palace) แหงราชวงศฮัปสเบิรก ซึ่งมีประวัตกิารสรางมาตั้งแตกลาง
คริสตศตวรรษที่ 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหม
อยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441 หองในระหวางปค.ศ.1744-
1749 เพ่ือใชเปนพระราชวังฤดรูอน ชมความโออาของทองพระโรงและ
พลับพลาท่ีประทับ ซึ่งไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงามไม
แพพระราชวังแวรซายสของฝร่ังเศส 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางโดยรถโคชผานยานเกษตรกรรมขามพรมแดนสู กรุง

บูดาเปสต (Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี (Hungary) 
ซึ่งไดชื่อวาเปนเมืองที่ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชน
หลายเช้ือชาติที่มี อารยธรรม รุงเรืองมานานกวาพันป ถึงกบัไดรบัการ
ขนานนามวาเปน “ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ” ชมเมืองที่ไดชื่อวางดงามติด
อันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝم�งแมน้ําดานูบ นําทานลองเรือแมนํ้า
ดานูบอันเลืองชื่อ ชมความงามของทิวทัศนและอารยธรรมฮังการีในชวง 
600-800 ปมาแลวที่ตั้งเรียงรายกันอยู 2 ฟากฝم�ง ชมความตระการตา
ของอาคารตางๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซ่ึงงดงามเปนที่ร่ําลือ ดวย
สถาปตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง 365 
ยอด นอกจากน้ีทานจะไดชม สะพานเชน สะพานถาวรแหงแรกที่สราง
ขามแมน้ําดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาว
อังกฤษ เหล็กทุกช้ินที่ใชในการสรางไดถูกนํามาจากประเทศอังกฤษ
เชนกัน (การลองเรือขึ้นอยูกับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในชวงฤดุหนาว 
น้ําในแมน้ําอาจกลายเปนน้ําแข็ง จนไมสามารถลองเรือได ทางบริษทัขอ
คืนเงินจํานวน 10 ยูโรตอทาน) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ซุปกูลาซหมู) 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NOVOTEL BUDAPEST หรือ

เทียบเทา 
 



 

 

 
วันที่ 3 บูดาเปสต – Outlet – บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปดวยสถาปตยกรรมโบราณ

อันทรงคุณคา ถายรูปดานนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลวชม
บริเวณรอบนอกโบสถแมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใชเปน
สถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎใหกษัตริยมาแลวหลายพระองค ช่ือโบสถมาจาก
ชื่อกษัตริยแมทเธียส ซึ่งเปนกษตัริยที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยัง
เปนกษัตริยผูทรงสรางสิ่งกอสรางที่งดงามในเมืองหลวงตางๆ อีก
มากมาย ซ่ึงสรางในสไตลนีโอ-โกธิก หลังคาสลับสีสวยงามอันเปน
จุดเดนที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถเปนอนุสาวรียของพระเจาสตี
เฟ�นที่ 1 พระบรมรูปทรงมา ผลงานประติมากรรมท่ีงดงามของศตวรรษ
ที่ 11 อยูหนา ป�อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิว
เหนือเมืองบูดาท่ีทานสามารถชมความงามของแมน้ําดานูบไดอยางดี
ป�อมแหงน้ีสรางขึ้นตั้งแต ค.ศ.1905 โดยกลุมชาวประมงฮงักาเรียน 
จากน้ันนําทานเดินทางสู McArthurGlen Designer Outlet in 
Parndorf 

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย หเวลาทานไดอิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน 

GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, 
CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, 
OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย *** เน่ืองจาก OUTLET จะ
ปดทําการในวันอาทิตย ถาหากคณะใดตรงกบัวันอาทิตยในวันน้ัน ทาง
บริษัทขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน*** จากน้ันนําเดินทางสูกรุงบ
ราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญที่สุดของประเทศ
สโลวัค(Slovak) ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําดานูบที่บริเวณพรมแดนของ สโลวัค 
ออสเตรีย และฮังการี และใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก นําทานชม
บรรยากาศของกรงุบราติสลาวา ซ่ึงเปนที่ต้ังของรัฐสภาแหงสโลวัก นํา



 

 

ทานถายรูปคูกบัปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) ซึ่งเปน
อาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผาตั้งอยูบนเนินเขา ริมฝم�งแมน้ําดานูบ ทาน
สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไดจากมุมของปราสาทแหงน้ี 
จากน้ันนําทานเดินเลนยานเมืองเกาท่ีสวยงามของกรุงบราติสลาวา 
(Bratislava) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือ

เทียบเทา 
 

วันที่ 4 บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสูกรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศ

สาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซึงได
สมญานามมากมาย เชน นครแหงปราสาท และโรมแหงอุดรทิศ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย 
 

 

นําเขาชมปราสาทแหงปราก (Prague Castle) ที่สรางขึ้นอยูบนเนิน
เขาตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ 
Premyslids ซึ่งปจจุบันเปนทําเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแตป ค.ศ.
1918 ชมมหาวิหาร เซนตวิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสงา
ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับวาเปนมหาวิหาร
สไตลโกธิคที่ใหญที่สุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจาชารลท่ี 4 โปรดใหสราง
ขึ้นในป ค.ศ.1344 ภายในเปนที่เก็บพระศพของกษัตริยสําคญัในอดีต 
เชน พระเจาชารลท่ี 4, พระเจาเฟอรดินานดที่ 1 และ พระเจาแมกซิมิ
เล่ียนที่ 2 เปนตน (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไมไดรับอณุญาตให
เขาชม) แลวชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เปนหน่ึงในสวนที่
เกาแกที่สุดของปราสาท ใชเปนที่ประทับของเจาชายโบฮีเมียนทั้งหลาย 
แลวเดินชมยานชางทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปจจุบันมีรานขาย
ของท่ีระลึก วางจําหนายอยูมากมาย จากน้ันนําทานเดินเลนบนสะพาน



 

 

ชารล (Charles Bridge) สะพานเกาแกขามแมน้ําวัลตาวา สไตลโกธิค
ที่สรางขึ้นตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจาชารลที่ 4 ชมรูป
ปم�นโลหะของเหลานักบุญที่ตั้งอยูสองขางราวสะพานกวา 30 องค 
จากน้ันนําทานเดินสูประตูเมืองเกา “Powder Gate” ขอบเขตเมืองใน
สมัยโบราณ, ศาลาวาการเมืองหลังเกา (Old Town Hall) ที่สรางมา
ตั้งแตป ค.ศ.1338 มีจุดเดนคือ นาฬิกาดาราศาสตร (Astronomical 
Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆช่ัวโมง ใหเวลาทานอิสระเดิน
เลน และชอปปم�งสินคาแบรนดเนมยานเมืองเกา 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก DUO หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5 ปราก – คารโลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสเก บูเดโจวิซ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางโดยรถโคชสู เมืองคารโลวี วารี (Karlovy vary) ที่ไดชื่อวา

เปนเมืองแหงสปาท่ีใหญที่สุดของสาธารณรัฐเช็ค เปนเมืองที่มีช่ือเสียง
ไปทั่วโลกวาเปนศูนยกลางบําบัดโรคภัยตางๆ นําเดินชมเมืองคารโลวี 
วารี ซ่ึงปจจุบันเปนที่นิยมของผูคนทั่วโลกที่จะมาใชบริการรักษาสุขภาพ
ตามความเชื่อท่ีมีมาแตสมัยโบราณ เชิญทดลองดื่มน้ําแรซึ่งตองด่ืมกับ
แกวพิเศษโดยเฉพาะ เปนแกวพอรซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ํา 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (เปดสไตล
โบฮิเมียน) 

 นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) 
นําชมเมืองที่ไดชื่อวาเปนเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมีย เมืองที่ไดรับการยก
ยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World 
Heritage) เมืองน้ีตั้งอยูริมสองฝم�งของแมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของ
เมืองที่มีอาคารเกาแกตั้งแตยุคกลางกวา 300 ป หลังไดรับการอนุรักษ
และขึ้นทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก นําชมปราสาท
ครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสรางขึ้นเม่ือปค.ศ.1250 



 

 

ถือเปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาท
ปราก มีอายเุกาแกกวา 700 ป ซ่ึงตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้าวอลตาวา 
(Valtawa River) ตรงบริเวณคุงน้ํา ฝم�งตรงขามเปนยานเมืองเกา
คลาสสิค Senete Square และโบสถเกากลางเมือง 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 นําทานเดินทางสูเมือง เชสกี้ บูเดโจวิช (Ceske Budejovic) 
ที่พัก  เขาสูที่พัก โรงแรม SPA HOTEL VIA หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 6 เชสเก บูเดโจวิซ – ฮัลสตัท – มิวนิค 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุ

กวา4,500 ป เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสี
เขียวขจี สวยงามราวกับภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุด
ใน Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบ
สวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุกแหงออสเตรีย 
และเปนพืน้ทีม่รดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical 
Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหง
ความฝน นําทานลองเรือทะเลสาปที่เมืองฮลัสตัทและชมความ
สวยงามของเมืองฮัลสตัทท่ีไดรับการขนานนามวาเปน UNESCO 
WORLD HERITAGE VIEW ***การลองเรือ หากไมสามารถ
ลองเรือไดในวันนัน้ๆ ทางบริษัทขอคืนเงินให ทานละ 5 ยูโร*** 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
 จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของประเทศ

เยอรมนี และเปนเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองที่ใหญเปน
อันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลินและฮัมบูรก) และเปนหน่ึงใน
เมืองมั่งค่ังที่สุดของยุโรป ซ่ึงมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป� โดยรัฐบา
วาเรียเคยเปนรัฐอิสระปกครองดวยกษตัริยมากอน กอนที่จะผนวกเขา
เปนสวนหน่ึงของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของ



 

 

ตัวเอง ทัง้ดานศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องช่ือ ซ่ึงไดแก ไสกรอก
เยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร นําชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท 
(Marienplatz) ถือวาเปนจุดเร่ิมตนของประวัติศาสตรและธุรกิจของ
นครมิวนิค บริเวณน้ีเปนที่ต้ังของศาลาวาการเมืองที่มีรูปแบบ
สถาปตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษ
ที่ 19 ใชเวลาสรางถึง 42 ป มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซ่ึงจะมี
นักทองเที่ยวรอคอยเฝ�าชมตุกตาไขลานที่จะออกมาเตนรํา เมื่อนาฬิกาตี
บอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น (ขาหมูเยอรมัน) 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก AM MOSSEFELDหรือเทียบเทา 

 
วันที่ 7 มิวนิค – ทิทิตเซ – โรงงานผลิตนาฬิกากุกกู – ไฟรเบริก – จัตุรัส

เมืองเกา – มัลลูซ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองทิทิเซ เมืองริมทะเลสาปที่ต้ังอยูในเขตป�าดํา 

(Black Forest) นอกจากเปนเมืองตนกําเนิดของเคกแบล็กฟอเรสตรส
เลิศแลว ทิติเซ ยังเปนแหลงผลิต นาฬิกากุกกู ที่ดีที่สุดในโลก 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 อิสระใหทานชมทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีฉากหลังเปนป�าสนอยูบน

ภูเขา ท่ีเรียกวา แบล็กฟอเรสต อันมีเหตุมาจากพื้นที่ป�ามีตนสนปกคลุม
อยูมากจนแสงแดดไมสามารถสองทะลุเขาไปขางในป�าไดอยางท่ัวถึง ทํา
ใหเมื่อมองจากที่ไกลๆ จะเห็นป�าเปนแนวทะมึนทึบ อันเปนที่มาของชื่อ
เรียก Black Forest หรือ ป�าดํา น้ันเอง ใหทานไดมีโอกาสเขาชม
โรงงานผลิตนาฬิกากุกกู โดยลักษณะเดนของนาฬิกากุกกูจะตองทําจาก
ไมสนแกะสลักถวงดวยตุมน้ําหนัก มีฟงกชันการทํางานท้ังตีบอกเวลา
บางเรือนมีนกรอง กลองดนตรี ตุกตาเตนรํา และคนเลื่อยไม อันเปน
อาชีพหลักของคนในหมูบานทิทิตเซอีกดวย ทานสามารถเลือกซื้อของที่
ระลึกจากโรงงานนาฬิกาไดตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสูเมืองไฟร



 

 

เบริก (Freiburg) อีกหน่ึงเมืองสวยของเยอรมนี นําทานสูจัตุรัสเมือง
เกาและเขาชมโบสถ Freiburg Munsters สรางขึ้นโดย Herzog 
Bertold V เมื่อป 1200 โบสถน้ีใชเวลาในการสรางนานถึง 313 ป มี
ความสูงถึง 116 เมตร และในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 โบสถน้ีได
รอดพนจากการทิ้งระเบิด ของฝ�ายสัมพันธมิตร ในขณะท่ีตัวเมืองถูก
ทําลายลงเกือบทั้งเมือง  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ไสกรอก
เยอรมัน) 

 หลังจากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองมัลลูซ (Mulhouse) ประเทศ
ฝร่ังเศส 

ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก GOLDEN TULIP หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 8 มัลลูซ - ลูเซิรน – สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไมชาเปล - มิลาน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) ซึ่งเปนเมืองทองเที่ยวยอด

นิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด ท่ีถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและ
ขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of 
Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการ
สละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวตัิในฝร่ังเศสเมื่อ
ป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาว
ถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซ่ึง
เปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาท่ีเกาแก
ที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเม่ือป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมี
ภาพวาดประวัตศิาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
 นําทานเดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดวา เปนเมือง

หลวงแหงแฟชั่นของโลก นําทานถายรูปคูกับมหาวิหารแหงเมืองมิลาน 
(Duomo di Milano) ที่สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสานกัน 



 

 

เปนสถาปตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟم�นฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี 
วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นับวา
เปนชอปปم�งมอลลท่ีสวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน 
อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูริเร่ิมการรวมชาติหัว
เมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรียของศิลปนชื่อดังในยคุเรเนซองสอีก 1 
ทาน คือ ลิโอนารโด ดารวินซี่ ท่ีอยูในบริเวณดานหนาของโรงละครสกา
ลา 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก KLIMA HOTEL หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 9 มิลาน – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางสูสนามบินมิวนิค เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax 

Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายใน
สนามบิน 

14.05 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ เที่ยวบินที่ TG 937 ** สําหรับคณะที่ออก
เดนิทางตั้งแต 17 พฤศจิกายน 62 จะเปลี่ยนเวลาเปน 13.05 น.** 
 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ 
05.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอาย ุ
2ป 

แตไมถึง 
12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผู 
ใหญ 
1 ทาน 
ทานละ 

เด็กอาย ุ
2ป 

แตไมถึง 
12ป 

[มีเตียง] 
พักกับ 
ผูใหญ 
2 ทาน 
ทานละ 

เด็กอาย ุ
2ป 

แตไมถึง 
7ป 

[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน 
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

 5 -14 มิ.ย. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 39,900 10,900 
12-21 ก.ค. 62 64,888 64,888 64,888 64,888 32,900 8,500 
11- 20 ส.ค. 62 58,888 58,888 58,888 58,888 32,900 8,500 
13 -22 ก.ย. 62 58,888 58,888 58,888 58,888 32,900 8,500 
17-26 พ.ย. 62 56,888 56,888 56,888 56,888 30,900 6,900 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1.ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลว
เทานั้น 
2.สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจอง
คิวย่ืนวีซาภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติ
ยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ
3.เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี



 

 

4.หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจงัหวดั) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่กอนออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5.การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ทั้ง
แบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่
6.หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค 
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน  
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง 
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีม ี
ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
เบ้ียประกนัเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
เบ้ียประกนัเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 



 

 

8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเชก (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกบัศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวนเงิน
โดยประมาณ 3,000 
บาท) 
6.คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (16 ยูโร) 
7.คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร) 

 
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดลุยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรยีมเอกสารที่ดีและ 

ถูกตองจะชวยใหการพจิารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง 
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบาง
สถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวาง
การพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย 
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ  
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และ
กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของ
ทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตอง
เหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ 
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีก
ขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร  
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ 
เรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 
3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ 
ตรงตามที่สายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 



 

 

กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg 
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและ 

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล 
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานได 
ชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวซีา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว)   
คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน 
การ  ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ 
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให 

หองพกัแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 
3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและ
บางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียง
ใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ 
ตํ่า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ 
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความ
เหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน 
หองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ 
และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตาง 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เชก) 
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซาประมาณ 10 วันทําการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน

ตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต เพราะสถานทตูมีการเปลี่ยนแปลงกฎ
และเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา 
เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสอืเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย)  



 

 

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม 
และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผู
เดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 
 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ        
(พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ
เครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง (ผูสมัครที่มีอายุ16 ปขึ้น
ไปตองออกคาใชจายเอง (ผูปกครองสามารถโอนเงินให
ครอบคลุมคาทัวรได) 

3.1.1สําเนาสมุดบัญชอีอมทรัพยของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดนิทาง ยอนหลัง 3 
เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับ
ยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วันกอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน 
Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตอง
เปน พอ แม พี่นอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสอืรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอม
เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน 
3.2.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออก
คาใชจาย 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน บัญชีสหกรณ
ออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห 
สหกรณออมทรัพยตางๆ 
 
 



 

 

4. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ 

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน  

สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน 

เร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต) ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

5.เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด  

(โดยบดิาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย 

บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ 

ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
 



 

 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยม ี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม 

เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รบัรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี 

ซาเทาน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพ่ิมเติม 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศเชก 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซา

ของทาน) 
 
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………………………….. 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………………..……...… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………. 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………….……… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..…………………………..……  
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………………………………….………………..… 
7. สัญชาติปจจุบัน .................................สัญชาติโดยกําเนิดหากตางจากปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ   โสด           แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)            

  หยา       แยกกันอยู                 หมาย 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรณุากรอก ช่ือตัว นามสกุล ท่ีอยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของ
ผูมีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 

………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….…รหัสไปรษณีย…………………… 
หมายเลขโทรศัพทมือถือ...................................................................................................................... 
อีเมล....................................................................................................................................................... 
 



 

 

12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน) 
................................................................................................................................................................ 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ 

ที่อยูของสถาบันศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….…รหัสไปรษณีย…………………… 
14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
          ไมเคย 
   เคยได   ใชไดตั้งแตวนัที่........................................ ถึงวันที่.............................................. 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
             ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวซีาเชงเกนตวัลาสุดแนบมาดวย** 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย                  เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวซีาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
       กรุณาระบุชื่อ ................................................................... 
สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี   ...........................................................................................

  เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    



 

 

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของ
ใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู
เดินทางเทานั้น 

 


