
 

 

รหัสทัวร GQH1901678 
ทัวรยุโรป THE ROMANTIC 7 COUNTIRES ออสเตรีย ฮังการี 
สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอรแลนด อิตาล ี10 วัน 7 คืน (TG) 
พระราชวังเชินบรุนน  - Outlet  - ปราสาทบราติสลาวา – ปราสาทปราก - คารโลวี วารี    

เชสก้ี ครุมลอฟ  - โรงงานผลิตนาฬิกากุกกู – จัตุรัสเมืองเกา – สิงโตหินแกะสลัก  

สะพานไมชาเปล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ   
22.30 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 3 
เคานเตอร D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก  

วันท่ี 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน – บูดาเปสต 
01.20 น. ออกเดินทางสูเวียนนา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 936 

** สําหรับคณะที่ออกเดินทางต้ังแต 3 พ.ย.จะออกเดินทางเวลา 01.30 น. และไปถึง
เวียนนาเวลา 07.00 น.*** 

07.15 น. ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 6 
ช๋ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 5 ช๋ัวโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) ผานข้ันตอนการตรวจ
คนเขาเมือง นําทานชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ท่ีแวดลอมไปดวยอาคารอัน
งดงามสถาปตยกรรมเกาแก ผานชมโรงละครโอเปรา ท่ีสรางข้ึนในระหวางปค.ศ.1863-
1869 แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปในระหวางสงครามโลกคร้ังที่ 2 และเปดใหมอีกคร้ัง
ในปค.ศ.1955, ผานพระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซ่ึงเปนกลุมอาคารที่เคย
เปนท่ีประทับของราชสํานักฮัปสบูรก มาต้ังแตคริสตศตวรรษท่ี 13 จนถึงตน
คริสตศตวรรษที่ 20 จากน้ันนําชมบริเวณรอบนอกโบสถสเตเฟ�นส (St. Stephen’s 
Cathedral) สัญลักษณของกรุงเวียนนา ซ่ึงพระเจาคารลที่ 6 โปรดใหสรางข้ึนในปค.ศ.
1713 เพ่ือเปนการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน จากน้ันนําเขาชมความงดงาม
ของพระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace) แหงราชวงศฮัปสเบิรก ซ่ึงมี
ประวัติการสรางมาต้ังแตกลางคริสตศตวรรษท่ี 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ให
สรางข้ึนใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441 หองในระหวางปค.ศ.1744-1749 
เพ่ือใชเปนพระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทองพระโรงและพลับพลาท่ีประทับ ซ่ึง
ไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจง ซ่ึงสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสของฝร่ังเศส  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางโดยรถโคชผานยานเกษตรกรรมขามพรมแดนสู กรุงบูดาเปสต 

(Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี (Hungary) ซ่ึงไดช่ือวาเปนเมืองที่
ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเช้ือชาติท่ีมี อารยธรรม รุงเรืองมา
นานกวาพันป ถึงกับไดรับการขนานนามวาเปน “ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ” ชมเมืองที่ไดช่ือ
วางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝم�งแมน้ําดานูบ นําทานลองเรือแมน้ําดานูบ
อันเลืองช่ือ ชมความงามของทิวทัศนและอารยธรรมฮังการีในชวง 600-800 ปมาแลว
ท่ีต้ังเรียงรายกันอยู 2 ฟากฝم�ง ชมความตระการตาของอาคารตางๆ อาทิ อาคารรัฐสภา 



 

 

ซ่ึงงดงามเปนที่ร่ําลือ ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง 
365 ยอด นอกจากน้ีทานจะไดชม สะพานเชน สะพานถาวรแหงแรกท่ีสรางขามแมน้ํา
ดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกช้ินที่ใชใน
การสรางไดถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน (การลองเรือข้ึนอยูกับสภาพอากาศ 
โดยเฉพาะในชวงฤดุหนาว น้ําในแมน้ําอาจกลายเปนน้ําแข็ง จนไมสามารถลองเรือได 
ทางบริษัทขอคืนเงินจํานวน 10 ยูโรตอทาน)ส 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (ซุปกูลาซหมู) 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก NOVOTEL BUDAPEST หรือเทียบเทา  
วันท่ี 3 บูดาเปสต – Outlet – บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมบริเวณ CASTLE HILL ซ่ึงเต็มไปดวยสถาปตยกรรมโบราณอันทรงคุณคา 

ถายรูปดานนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลวชมบริเวณรอบนอกโบสถแมทเธียส 
(Matthias Church) ซ่ึงเคยใชเปนสถานท่ีจัดพิธีสวมมงกุฎใหกษัตริยมาแลวหลาย
พระองค ช่ือโบสถมาจากช่ือกษัตริยแมทเธียส ซ่ึงเปนกษัตริยที่ทรงพระปรีชาสามารถ
มาก และยังเปนกษัตริยผูทรงสรางส่ิงกอสรางที่งดงามในเมืองหลวงตางๆ อีกมากมาย 
ซ่ึงสรางในสไตลนีโอ-โกธิก หลังคาสลับสีสวยงามอันเปนจุดเดนที่สุดในศตวรรษท่ี 15 
ถัดจากโบสถเปนอนุสาวรียของพระเจาสตีเฟ�นท่ี 1 พระบรมรูปทรงมา ผลงาน
ประติมากรรมท่ีงดงามของศตวรรษที่ 11 อยูหนา ป�อมชาวประมง (Fisherman’s 
Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ทานสามารถชมความงามของแมน้ําดานูบไดอยาง
ดีป�อมแหงน้ีสรางขึ้นต้ังแต ค.ศ.1905 โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน จากน้ันนําทาน
เดินทางสู McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
บาย ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน GUCCI, BALLY, 

HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, 
GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย *** 
เน่ืองจาก OUTLET จะปดทําการในวันอาทิตย ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทิตยในวัน
น้ัน ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน*** จากน้ันนําเดินทางสูกรุงบราติสลา
วา (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญท่ีสุดของประเทศสโลวัค(Slovak) ต้ังอยู
ริมฝم�งแมน้ําดานูบท่ีบริเวณพรมแดนของ สโลวัค ออสเตรีย และฮังการี และใกลกับ
พรมแดนสาธารณรัฐเช็ก นําทานชมบรรยากาศของกรุงบราติสลาวา ซ่ึงเปนที่ต้ังของ
รัฐสภาแหงสโลวัก นําทานถายรูปคูกับปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) ซึ่ง
เปนอาคารทรงส่ีเหล่ียมผืนผาต้ังอยูบนเนินเขา ริมฝم�งแมน้ําดานูบ ทานสามารถชม



 

 

ทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไดจากมุมของปราสาทแหงน้ี จากน้ันนําทานเดินเลนยาน
เมืองเกาที่สวยงามของกรุงบราติสลาวา (Bratislava) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเทา 
วันท่ี 4 บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสูกรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีต

เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซึงไดสมญานามมากมาย เชน นครแหง
ปราสาท และโรมแหงอุดรทิศ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําเขาชมปราสาทแหงปราก (Prague Castle) ที่สรางข้ึนอยูบนเนินเขาต้ังแตสมัย

คริสตศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ Premyslids ซึ่งปจจุบันเปน
ทําเนียบประธานาธิบดีมาต้ังแตป ค.ศ.1918 ชมมหาวิหาร เซนตวิตุส (St.Vitus 
Cathedral) อันงามสงาดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษท่ี 14 นับวาเปน
มหาวิหารสไตลโกธิคที่ใหญท่ีสุดในกรุงปราก ซ่ึงพระเจาชารลท่ี 4 โปรดใหสรางข้ึนในป 
ค.ศ.1344 ภายในเปนที่เก็บพระศพของกษัตริยสําคัญในอดีต เชน พระเจาชารลที่ 4, 
พระเจาเฟอรดินานดท่ี 1 และ พระเจาแมกซิมิเล่ียนท่ี 2 เปนตน (กรณีมีพิธีภายในมหา
วิหาร อาจไมไดรับอณุญาตใหเขาชม) แลวชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เปน
หน่ึงในสวนที่เกาแกท่ีสุดของปราสาท ใชเปนที่ประทับของเจาชายโบฮีเมียนทั้งหลาย 
แลวเดินชมยานชางทองโบราณ (Golden Lane) ซ่ึงปจจุบันมีรานขายของท่ีระลึก วาง
จําหนายอยูมากมาย จากน้ันนําทานเดินเลนบนสะพานชารล (Charles Bridge) 
สะพานเกาแกขามแมน้ําวัลตาวา สไตลโกธิคท่ีสรางข้ึนต้ังแตกลางคริสตศตวรรษที่ 14 
สมัยพระเจาชารลท่ี 4 ชมรูปปم�นโลหะของเหลานักบุญท่ีต้ังอยูสองขางราวสะพานกวา 
30 องค จากน้ันนําทานเดินสูประตูเมืองเกา “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัย
โบราณ, ศาลาวาการเมืองหลังเกา (Old Town Hall) ที่สรางมาต้ังแตป ค.ศ.1338 มี
จุดเดนคือ นาฬิกาดาราศาสตร (Astronomical Clock) ท่ีสวยงามและยังตีบอกเวลา
ทุกๆช่ัวโมง ใหเวลาทานอิสระเดินเลน และชอปปم�งสินคาแบรนดเนมยานเมืองเกา 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก DUO หรือเทียบเทา 
วันท่ี 5 ปราก – คารโลวี วารี – เชสก้ี ครุมลอฟ – เชสก้ี บูเดโจวิซ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางโดยรถโคชสู เมืองคารโลวี วารี (Karlovy vary) ท่ีไดช่ือวาเปนเมืองแหงส



 

 

ปาท่ีใหญที่สุดของสาธารณรัฐเช็ค เปนเมืองท่ีมีช่ือเสียงไปท่ัวโลกวาเปนศูนยกลางบําบัด
โรคภัยตางๆ นําเดินชมเมืองคารโลวี วารี ซึ่งปจจุบันเปนท่ีนิยมของผูคนท่ัวโลกท่ีจะมาใช
บริการรักษาสุขภาพตามความเช่ือท่ีมีมาแตสมัยโบราณ เชิญทดลองด่ืมน้ําแรซ่ึงตองด่ืม
กับแกวพิเศษโดยเฉพาะ เปนแกวพอรซเลนท่ีมีปากย่ืนออกมาเหมือนกาน้ํา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (เปดสไตลโบฮิเมียน) 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกเชสก้ี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมืองที่ไดช่ือ

วาเปนเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมีย เมืองท่ีไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมือง
มรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองน้ีต้ังอยูริมสองฝم�งของแมน้ําวัลตาวา 
ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกต้ังแตยุคกลางกวา 300 ป หลังไดรับการ
อนุรักษและข้ึนทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก นําชมปราสาทครุมลอฟ 
(Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซ่ึงสรางข้ึนเมื่อปค.ศ.1250 ถือเปนปราสาทที่ใหญเปน
อันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ป ซ่ึงต้ังอยู
ริมฝم�งแมน้ําวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุงน้ํา ฝم�งตรงขามเปนยานเมืองเกา
คลาสสิค Senete Square และโบสถเกากลางเมือง 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 นําทานเดินทางสูเมือง เชสก้ี บูเดโจวิช (Ceske Budejovic) 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก SPA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ี 6 เชสก้ี บูเดโจวิซ – ฮัลสตัท – มิวนิค 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา4,500 ป เมือง

ท่ีต้ังอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจี สวยงามราวกับภาพวาด 
กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกท่ีสุดใน Salzkammergut เขตท่ีอยูบนอัพเพอร
ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุกแหง
ออสเตรีย และเปนพ้ืนท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage 
เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝน นําทานลองเรือ
ทะเลสาปที่เมืองฮัลสตัทและชมความสวยงามของเมืองฮัลสตัทที่ไดรับการขนานนามวา
เปน UNESCO WORLD HERITAGE VIEW ***การลองเรือ หากไมสามารถลองเรือ
ไดในวันน้ันๆ ทางบริษัทขอคืนเงินให ทานละ 5 ยูโร*** 

กลางวัน รับประทาอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี และเปน

เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองท่ีใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รองจาก
เบอรลินและฮัมบูรก) และเปนหน่ึงในเมืองมั่งค่ังท่ีสุดของยุโรป ซ่ึงมีพรมแดนติด



 

 

เทือกเขาแอลป� โดยรัฐบาวาเรียเคยเปนรัฐอิสระปกครองดวยกษัตริยมากอน กอนท่ีจะ
ผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของ
ตัวเอง ท้ังดานศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเล่ืองช่ือ ซ่ึงไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขาหมู
ทอด เพรทเซล และเบียร นําชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท (Marienplatz) ถือวาเปน
จุดเร่ิมตนของประวัติศาสตรและธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณน้ีเปนท่ีต้ังของศาลาวา
การเมืองที่มีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซ่ึงสรางข้ึนในชวงปลาย
คริสตศตวรรษที่ 19 ใชเวลาสรางถึง 42 ป มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซ่ึงจะมีนักทองเท่ียว
รอคอยเฝ�าชมตุกตาไขลานที่จะออกมาเตนรํา เม่ือนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 
17.00 น. 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก AM MOSSEFELD หรือเทียบเทา 
วันท่ี 7 มิวนิค – ทิทิตเซ – โรงงานผลิตนาฬิกากุกกู – ไฟรเบริก – จัตุรัสเมืองเกา – มัลลูซ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองทิทิเซ เมืองริมทะเลสาปท่ีต้ังอยูในเขตป�าดํา (Black Forest) 

นอกจากเปนเมืองตนกําเนิดของเคกแบล็กฟอเรสตรสเลิศแลว ทิติเซ ยังเปนแหลงผลิต 
นาฬิกากุกกู ท่ีดีที่สุดในโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย อิสระใหทานชมทัศนียภาพของทะเลสาบท่ีมีฉากหลังเปนป�าสนอยูบนภูเขา ท่ีเรียกวา 

แบล็กฟอเรสต อันมีเหตุมาจากพ้ืนที่ป�ามีตนสนปกคลุมอยูมากจนแสงแดดไมสามารถ
สองทะลุเขาไปขางในป�าไดอยางทั่วถึง ทําใหเม่ือมองจากท่ีไกลๆ จะเห็นป�าเปนแนว
ทะมึนทึบ อันเปนที่มาของช่ือเรียก Black Forest หรือ ป�าดํา น้ันเอง ใหทานไดมี
โอกาสเขาชมโรงงานผลิตนาฬิกากุกกู โดยลักษณะเดนของนาฬิกากุกกูจะตองทําจากไม
สนแกะสลักถวงดวยตุมน้ําหนัก มีฟงกชันการทํางานทั้งตีบอกเวลาบางเรือนมีนกรอง 
กลองดนตรี ตุกตาเตนรํา และคนเล่ือยไม อันเปนอาชีพหลักของคนในหมูบานทิทิตเซ
อีกดวย ทานสามารถเลือกซ้ือของที่ระลึกจากโรงงานนาฬิกาไดตามอัธยาศัย จากน้ัน
เดินทางสูเมืองไฟรเบริก (Freiburg) อีกหน่ึงเมืองสวยของเยอรมนี นําทานสูจัตุรัส
เมืองเกาและเขาชมโบสถ Freiburg Munsters สรางข้ึนโดย Herzog Bertold V 
เมื่อป 1200 โบสถน้ีใชเวลาในการสรางนานถึง 313 ป มีความสูงถึง 116 เมตร และ
ในระหวางสงครามโลกคร้ังที่ 2 โบสถน้ีไดรอดพนจากการท้ิงระเบิด ของฝ�าย
สัมพันธมิตร ในขณะท่ีตัวเมืองถูกทําลายลงเกือบทั้งเมือง 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (ไสกรอกเยอรมัน) 
 หลังจากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองมัลลูซ (Mulhouse) ประเทศฝร่ังเศส 



 

 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก GOLDEN TULIP หรือเทียบเทา 
วันท่ี 8 มัลลูซ - ลูเซิรน – สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไมชาเปล - มิลาน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) ซึ่งเปนเมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ

สวิตเซอรแลนด ท่ีถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโตหิน
แกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเปนอนุสรณ
รําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อป 
ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอด
ขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซ่ึงเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลู
เซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาท่ีเกาแกที่สุดในยุโรป สรางข้ึนเมื่อป ค.ศ.1333 โดยใต
หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานเดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหงแฟช่ัน

ของโลก นําทานถายรูปคูกับมหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สราง
ดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสานกัน เปนสถาปตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟم�นฟู
ศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele 
II) ท่ีนับวาเปนชอปปم�งมอลลที่สวยงาม หรูหราและเกาแกท่ีสุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย 
ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลท่ี 2 ผูริเร่ิมการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และ
อนุสาวรียของศิลปนช่ือดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือ ลิโอนารโด ดารวินซ่ี ท่ีอยูใน
บริเวณดานหนาของโรงละครสกาลา 



 

 

 
  
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก KLIMA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ี 9 มิลาน – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางสูสนามบินมิลาน เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ

มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
14.05 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ เที่ยวบินที่ TG 941  

** สําหรับคณะที่ออกเดินทางต้ังแต 3 พ.ย.จะออกเดินทางเวลา 13.05 น. และไปถึง
กรุงเทพเวลา 05.55 น.*** 

วันท่ี 10 กรุงเทพ 
05.55 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ  

 

 

 



 

 

อัตราคาบริการ   

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

วันที ่11 - 20 
ส.ค. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 33,900.- 8,500.- 
วันที่ 13-22 
ก.ย. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 33,900.- 8,500.- 
วันที่ 3-12 พ.ย. 
62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 33,900.- 6,900.- 
วันที่ 8-17 พ.ย. 
62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 33,900.- 6,900.- 
วันที่ 17-26 
พ.ย. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 33,900.- 6,900.- 
วันที่ 27 ธ.ค. 
62 – 5 ม.ค.63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 41,900.- 11,900.- 
วันที่ 29 ธ.ค. 
62 – 7 ม.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 41,900.- 11,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เง่ือนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 



 

 

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5.  คาธรรมเนียมวีซาประเทศเชก (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืน เปน

จํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถ่ิน (16 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร) 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 



 

 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง 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. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  



 

 

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เชก) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 10 วันทําการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเร่ือย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก
วันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเง่ือนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม 
และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทย
ได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางท่ีถือพาสปอรตตางชาติ
ดวย*** 

 



 

 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ       (พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน ถาย
ไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3 หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง (ผูสมัครท่ีมีอายุ16 ปข้ึนไปตองออกคาใชจายเอง 
(ผูปกครองสามารถโอนเงินใหครอบคลุมคาทัวรได) 
3.1.1สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยของธนาคารท่ัวไป สวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 
เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับ
ยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วันกอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน 
Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน 
พอ แม พ่ีนอง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอม
เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน 
3.2.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออก
คาใชจาย 
 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน  
ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห สหกรณออมทรัพยตางๆ 
 
4 หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการ



 

 

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

สัญญาเชาท่ี โฉนดท่ีดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

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

5เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย

บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 



 

 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม
เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี
ซาเทาน้ัน 

 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศเชก 

 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 
 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 
 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……  
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………..… 
7. สัญชาติปจจุบัน .................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจาก

ปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)        
แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

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

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผู
มีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 

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



 

 

11. ท่ีอยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................. 
    อีเมล............................................. 
12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน) 

........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ 

ท่ีอยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………… 

14. วีซาเชงเกนท่ีเคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

            ไมเคย 

     เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่........................................ ถึงวันท่ี.............................................. 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หาก
ทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 



 

 

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

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุช่ือ.................................................   

ส่ิงที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….   

   เงินสด     ส่ิงท่ีชวยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออก
ให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของใดๆ
ท้ังส้ิน ท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง
เทาน้ัน 

 
 


