
 

 

รหัสทัวร B2B1903125 

ทัวรยุโรป MILAN TO VIENNA THE ROMANTIC CITY อิตาลี 
ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮงัการี 10 วัน 7 คืน (EK) 
มิลาน มหาวิหารแหงเมืองมิลาน แกลเลอรี วคิเตอร เอ็มมานูเอล เกาะเวนิส ชมสะพานถอน
หายใจ จัตุรัสซานมารโค ปราสาทนอยชวานสไตน เมืองมิวนิค จัตุรัสมาเรียนพลาสท ฮัลสตัท 
เชสกี้ ครุมลอฟ ปราสาทครุมลอฟ คารโลว ีวารี กรุงปราก สะพานชารล ปราสาทแหงปราก ชม
มหาวิหารเซนตวิตุส เมอืงคุทนา ฮอรา โบสถโครงกระดูก กรงุบราติสลาวา กรุงบูดาเปสต โบสถ
แมทเธียส ป�อมชาวประมง กรุงเวียนนา พระราชวังฮอฟเบิรก พระราชวังเชินบรุนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MILAN TO VIENNA THE ROMANTIC CITY 
อิตาลี ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี �� วัน � คืน 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
17.00 น. 
 
20.35 น.  

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9 
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 
ออกเดินทางดูไบโดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK 373 

วันที่ 2 ดูไบ - มิลาน – มหาวิหารดูโอโม -  เวโรนา – เวนิส 
00.50 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง  
03.45 น. ออกเดินทางสูกรุงมิลาน โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบิน EK 101 
07.45 น. ถึง สนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวา

ประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) นําทานผานดานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ัน
เดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหงแฟชั่นของ
โลก นําทานถายรูปดานนอกของมหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ท่ี
สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกัน ชมความงดงามอันนาอัศจรรย  ของ
สถาปตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟم�นฟูศิลปวิทยาการ นําทานชม แกลเลอรี วิคเตอร 
เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ซึ่งนับวาเปนชอปปم�งมอลลที่
สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของกษตัริยวิคเตอร เอ็ม
มานูเอล ที่ 2 ผูริเร่ิมการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรียของศิลปนช่ือ
ดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือลีโอนารโด ดารวินซี่ ท่ีอยูในบริเวณ ดานหนาของ
โรงละครสกาลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองเวโรนา (Verona) เมืองใหญอันดับ 2 รองจากเวนิสของ

แควนเวเนโต และเมืองเวโรนายังไดขึ้นทะเบียนเปนเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ขององคการยูเนสโกเมือ่ป คศ. 2000 อีกท้ังวิลเลียม เชกสเปยร นักกวีและนักเขียน
บทละครชาวอังกฤษ ผูไดรับการยกยองวาเปนนักเขียนผูยิ่งใหญของอังกฤษและของ
โลกยังใชบรรยากาศและเร่ืองราวความรักของหนุมสาวสองตระกูลในเวโรนา แตง
เปนละครโศกนาฏกรรมขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1595 เร่ือง โรมิโอกบัจูเลียต  จากน้ันนําทาน
เดินชมอาคารบานเรือนสีสดใสสวยงาม จัตุรัสกลางเมืองที่คึกคร้ืนมชีีวิตชีวา จากน้ัน
นําทานเดินทางสูเมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝم�งแผนดินใหญเมืองหลวงของ
แควนเวเนโต 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (สปาเกตตี้หมึกดํา) 
ท่ีพัก เดินทางเขาสูท่ีพัก RUSSOTT HOTEL หรือเทียบเทา  
วันที่ 3 เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมารโค – อินสบรูก - หลังคาทองคํา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางสูทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) นําทานลองเรือผานชมบานเรือน

ของชาวเวนิส สูเกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เปน
เมืองท่ีไมเหมือนใคร โดยใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน  มีสมญานามวาเปน 
"ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกัน
กวา 400 แหง ข้ึนฝم�งท่ีบริเวณ ซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส จากน้ันนําทาน
เดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ที่มี
เร่ืองราวนาสนใจในอดีต เมื่อนักโทษท่ีเดินออกจากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมี
โอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเปนคร้ังสุดทายระหวางเดินผานชองหนาตางท่ี
สะพานน้ี ซ่ึงเช่ือมตอกบัวังดอดจ (Doge’s Palace) อันเปนสถานที่พํานักของเจาผู
ครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษช่ือดังท่ีเคยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือ คาสโนวา
น่ันเอง นําทานถายรูปบริเวณจัตุรัสซานมารโค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียน
เคยกลาวไววา “เปนหองน่ังเลนที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตรัุสถูกลอมรอบดวยอาเขตอัน
งดงาม รวมท้ังโบสถซานมารโค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ 5 โดม ตาม
แบบศิลปะไบแซนไทน จากน้ันอิสระใหทานไดมีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก 
เชน เพ่ือชมมนตเสนหแหงนครเวนิส, เขาชมโบสถซานมารโค, เลือกซื้อสินคาของที่
ระลึกตามอัธยาศัย อาทิเชน เครื่องแกวมูราโน, หนากากเวนิส หรือน่ังจิบกาแฟใน
ราน Café Florian ทีเ่ปดใหบริการมาต้ังแตป ค.ศ.1720  จากน้ันนําทานลองเรือ
กลับขึ้นสูฝم�งเมสเตร 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย ทานเดินทางกลับเมืองอินสบรูค (Innsbruck) นําทานชมหลังคาทองคํา (Golden 

Roof) เปนสัญลักษณสําคัญของเมืองอินสบรูค ซึ่งต้ังอยูในเขตเมืองเกา สรางขึ้นโดย
จักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในชวงตนศตวรรษที่ 15 สําหรับเปนที่ประทับของ
ผูปกครองแควนทิโรล ตอมาจักรพรรดิ Maximilian และใหอิสระเดินเลนภายใน
เมืองเกา 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก RAMADA INNSBRUCK TIVOLI หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 เมืองโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน - มิวนิค 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสูเมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆท่ีสวยงามบริเวณ

เขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย จากน้ันเดินทางขึ้นปราสาทเพ่ือเขา
ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein Castle) นํา
ชมตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนียแลนด ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ต้ัง
ตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเปนปราสาทของพระเจาลุดวิคที่ 
2 หรือ เจาชายหงสขาว ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ ที่ไดรบัการตกแตง
อยางงดงามดวยการออกแบบของริชารด วากเนอร ซึ่งเปนนักประพันธเพลงที่ทรง
โปรดปรานยิ่ง 
*** หากคณะไมสามารถเขาชมปราสาทนอยชวานสไตนได  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
คืนเงินหนางานทานละ 13 ยโูร และถายรูปดานนอกกับปราสาทนอยชวานสไตน เปน
การทดแทน *** 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี และเปน

เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองท่ีใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รองจาก
เบอรลินและฮัมบูรก) และเปนหน่ึงในเมืองมั่งค่ังที่สุดของยุโรป ซ่ึงมีพรมแดนติด
เทือกเขาแอลป�  โดยรฐับาวาเรียเคยเปนรฐัอิสระปกครองดวยกษัตรยิมากอน กอนท่ี
จะผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณทางวฒันธรรมเปนของ
ตัวเอง ทั้งดานศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องช่ือ ซึ่งไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขา
หมูทอด เพรทเซล และเบียร นําชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท (Marienplatz) ถือวาเปน
จุดเริ่มตนของประวัติศาสตรและธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณน้ีเปนทีต้ั่งของศาลาวา
การเมืองที่มีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึง่สรางขึ้นในชวงปลาย
คริสตศตวรรษที่ 19 ใชเวลาสรางถึง 42 ป มีหอระฆังสูง 85 เมตร 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  AZIMUT HOTEL MUNICH หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 มิวนิค - ฮัลสตัท - เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวคิ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 

4,500 ป เมืองที่ต้ังอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจีสวย งาม
ราวกับภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองท่ีโรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตท่ี
อยูบนอัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ี



 

 

วาเปนไขมุกแหงออสเตรีย และเปนพ้ืนที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-
Historical Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมอืงเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหง
ความฝน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมืองท่ี

ไดชื่อวาเปนเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมีย เมืองท่ีไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกให
เปนเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)  เมืองน้ีต้ังอยูริมสองฝم�งของ
แมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกตั้งแตยคุกลางกวา 300 ป 
หลังไดรับการอนุรักษและข้ึนทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก 
จากน้ันนําชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสราง
ข้ึนเม่ือปค.ศ.1250 ถือเปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศรองลงมาจาก
ปราสาทปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ป ซึง่ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําวอลตาวา (Valtawa 
River) ตรงบริเวณคุงน้ํา ฝم�งตรงขามเปนยานเมืองเกาคลาสสิค Senete Square 
และโบสถเกากลางเมือง จากน้ันนําทานเดินทางไปยังเมือง เชสกี้ บูดาโจวิค (Ceske 
Budejovice) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก SPA HOTEL VITA หรือเทียบเทา  
วันที่ 6 คารโลวี วาร ี– ปราก – สะพานชารล – เมืองเกาปราก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางสูเมืองคารโลวี วารี (Karlovy vary) ท่ีไดช่ือวาเปนเมืองแหงสปา ที่ใหญ

ท่ีสุดของสาธารณรัฐเช็ก เปนเมืองที่มีช่ือเสียงไปทั่วโลกวาเปนศูนยกลางบําบัดโรคภัย



 

 

ตางๆ นําเดินชมเมืองคารโลวี วารี ปจจุบันเปนที่นิยมของผูคนท่ัวโลกท่ีจะมาใช
บริการรักษาสุขภาพ ตามความเช่ือที่มีมาแตสมัยโบราณ เชิญทานทดลองด่ืมน้ําแร 
ซึ่งตองด่ืมกับแกวพิเศษโดยเฉพาะ เปนแกวพอรซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ํา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (เปดโบฮเีมียน) 
บาย เดินทางสูกรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเชก็ อดีตเมือง

หลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซึงไดสมญานามมากมาย เชน นครแหง
ปราสาท และโรมแหงอุดรทิศ จากน้ันนําทานเดินเลนบนสะพานชารล (Charles 
Bridge) สะพานเกาแกขามแมน้ําวัลตาวา สไตลโกธิคที่สรางขึ้นต้ังแตกลาง
คริสตศตวรรษที ่14 สมัยพระเจาชารลที่ 4 ชมรูปปم�นโลหะของเหลานักบุญที่ต้ังอยู
สองขางราวสะพานกวา 30 องค จากน้ันนําทานเดินสูประตูเมืองเกา “Powder 
Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาวาการเมืองหลังเกา (Old Town Hall) 
ท่ีสรางมาต้ังแตป ค.ศ.1338 มีจดุเดนคือ นาฬิกาดาราศาสตร (Astronomical 
Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆช่ัวโมง อิสระใหทานเดินเลนชมเมือง ท้ัง
เมืองเกา และเมืองใหมตามอัธยาศัย เลือกซื้อสินคาแบรนดเนมบนถนนชอปปم�งใกล
เมืองเกาอยางจุใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก INTERNATIONAL PRAGUE หรือเทียบเทา 
วันที่ 7 ปราสาทแหงปราก - คุทนา ฮอรา – โบสถโครงกระดูก - เบอรโน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเขาชมปราสาทแหงปราก (Prague Castle) (มีไกดทองถิน่บรรยายใน

พระราชวัง) ท่ีสรางขึ้นอยูบนเนินเขาต้ังแตสมัยคริสตศตวรรษท่ี 9 ในสมัยเจาชาย 
Borivoj แหงราชวงศ Premyslids ซึ่งปจจบัุนเปนทําเนียบประธานาธิบดีมาต้ังแต
ป ค.ศ.1918 เขาชมมหาวิหารเซนตวิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสงาดวย



 

 

สถาปตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14   นับวาเปนมหาวิหารสไตลโกธิคที่
ใหญท่ีสุดในกรุงปราก ซ่ึงพระเจาชารลท่ี 4 โปรดใหสรางข้ึนในป ค.ศ.1344 ภายใน
เปนท่ีเก็บพระศพของกษัตริยสําคัญในอดีต เชน พระเจาชารลท่ี 4, พระเจาเฟอรดิ
นานดท่ี 1 และ  พระเจาแมกซิมิเลี่ยนที ่2 เปนตน (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจ
ไมไดรับอนุญาตใหเขาชม) ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ทีเ่ปนหน่ึงในสวน
ที่เกาแกท่ีสุดของปราสาท ใชเปนท่ีประทับของเจาชายโบฮีเมียนทั้งหลาย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองคุทนา ฮอรา (Kutna Hora) เมืองท่ีสําคัญและมีความ

สวยงามไมแพกรุงปราก เน่ืองจากเปนเหมืองแรเงินของยุโรปมาต้ังแตยุคกลาง จึงทํา
ใหเมืองน้ีมีความรํ่ารวยไมแพกรุงปราก และยังมีความสวยงามทางธรรมชาติและ
ส่ิงกอสรางที่เกาแก จนไดรับการจดทะเบียนเขาเปนมรดกโลกจาก Unescoในป ค.ศ 
1995 นําทานชมความสวยงามของโบสถประจําเมือง นําชมโบสถเซ็นตบาบารา (St. 
Barbara Church) จากบริเวณดานนอก ซ่ึงโบสถสไตลโกธิกที่นับวาสวยงาม และ
สมบูรณที่สุดแหงหน่ึงของประเทศ ซึ่งไดกอสรางมาต้ังแตป 1388 และเสร็จสมบูรณ
ในป 1905 ใชเวลาในการกอสรางนานกวา 500 ป จากน้ันนําเขาชมโบสถโครง
กระดูก (Sedlec Ossuary) อันโดงดงั สถานที่ที่แปลกที่สุดในเมืองน้ีท่ี ข้ึนช่ือวา
เปนโบสถท่ีแปลกที่สุดในโลก เน่ืองจากโบสถน้ีตกแตงไปดวยโครงกระดูกมนุษยกวา 
70,000 ชิ้น กวา 40,000 คน ทุกอยางทําข้ึนจากกระดูกทั้งหมดไมวาจะเปนโคม
ไฟระยา แทนบูชา ไปจนถึงตราสัญลักษณตระกูล เหตุผลของการนํากระดกูมา
ตกแตงคือ ตระกูลผูปกครองสัญชาติเยอรมันมอบหมายให สถาปนิคชื่อ Frantisek 
Rint สรางสรรคผลงานจากกระดูกเพ่ือเปนการระลึกถงึการใชชีวติอยางระมดัระวงั 
และส่ือใหเห็นวาความตายเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมได จากน้ันเดินทางสูเมืองเบอรโน 
(Brno) เมืองใหญอันดบัสองประเทศสาธารณรัฐเช็ก 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOTEL VISTA หรือเทียบเทา 
วันที่ 8 กรุงบราติสลาวา – บูดาเปสต - ลองเรือแมน้ําดานูบ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางโดยรถโคชสูกรงุบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่

ใหญท่ีสุดของประเทศสโลวัก ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําดานูบท่ีบริเวณพรมแดนของสโลวัก 
ออสเตรีย และฮังการี และใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก นําทานแวะถายรูปกบั
ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) ที่ต้ังเดนเปนสงา อดีตเคยเปน
พระราชวังท่ีประทับของกษัตริย แตปจจุบันเปนที่ทําการของรัฐบาลสโลวัก และ 



 

 

พิพิธภัณฑแหงชาติจากน้ันนําเขาสูยานเมืองเกา (Old Town) ศูนยกลางทางดาน
ประวติัศาสตร เปนท่ีต้ังของอาคารท่ีสําคัญตางๆมากมาย นําทานเดินเทาเขาสู
บริเวณจัตุรัสกลางเมือง ที่ไมใหญมากนักแตก็เปรียบเสมือนจุดศูนยกลางและจุดนัด
พบ เปนจัตุรัสที่รายลอมไปดวยอาคารสําคัญและสวยงามมากมาย รวมท้ังยงัเปน
ที่ต้ังของศาลากลางเมือง (Old Town Hall) ที่ถูกสรางขึ้นเม่ือชวงป ค.ศ. ท่ี 14 และ
ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนมาเปนพิภิธภัณฑ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 นําทานเดินทางกรุงบูดาเปสต (Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี 

(Hungary) ซึง่ไดช่ือวาเปนเมืองที่ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชน
หลายเช้ือชาติท่ีมี อารยธรรม รุงเรืองมานานกวาพันป ถึงกบัไดรับการขนานนามวา
เปน “ไขมกุแหงแมน้ําดานูบ” ชมเมืองท่ีไดช่ือวางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพ
บนสองฝم�งแมน้ําดานูบ นําทานชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปดวย
สถาปตยกรรมโบราณอันทรงคุณคา ถายรูปดานนอกของอาคารพระราชวังโบราณ 
แลวชมบริเวณรอบนอกโบสถแมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใชเปนสถานที่
จัดพิธีสวมมงกุฎใหกษตัริยมาแลวหลายพระองค ช่ือโบสถมาจากชือ่กษัตริยแมท
เธียส  ซึ่งเปนกษัตริยทีท่รงพระปรชีาสามารถมาก  และยังเปนกษตัริยผูทรงสราง
ส่ิงกอสรางที่งดงามในเมืองหลวงตางๆ อีกมากมาย ซึ่งสรางในสไตลนีโอ-โกธิก  
หลังคาสลับสีสวยงามอันเปนจุดเดนที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถดัจากโบสถเปนอนุสาวรีย
ของพระเจาสตีเฟ�นท่ี 1 พระบรมรูปทรงมา ผลงานประติมากรรมที่งดงามของ
ศตวรรษที่ 11 อยูหนา ป�อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือ
เมืองบูดาท่ีทานสามารถชมความงามของแมน้ําดานูบไดอยางดีป�อมแหงน้ีสรางขึ้น
ต้ังแต ค.ศ.1905 โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน  จากน้ันนําทานลองเรือแมน้ําดานูบ
อันเล่ืองช่ือ ชมความงามของทิวทัศนและอารยะธรรมฮังการีในชวง 600-800 ป
มาแลวที่ต้ังเรียงรายกนัอยู 2 ฟากฝم�ง ชมความตระการตาของอาคารตางๆ อาทิ 
อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเปนท่ีรํ่าลือ ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคาร
ประกอบดวยยอดสูงถงึ 365 ยอด นอกจากน้ีทานจะไดชม สะพานเชน สะพานถาวร
แหงแรกท่ีสรางขามแมน้ําดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกร
ชาวอังกฤษ เหล็กทุกช้ินท่ีใชในการสรางไดถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน (การ
ลองเรือข้ึนอยูกับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในชวงฤดุหนาว น้ําในแมน้ําอาจกลายเปน
น้ําแข็ง จนไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทขอคืนเงินจํานวน 10 ยูโรตอทาน) 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก HOTEL HUNGARIA CITY CENTER หรือเทียบเทา 
วันที่ 9 บูดาเปสต - เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย 

ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุมของป�าไมแหง
ออสเตรีย จากน้ันนําผานชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอมไปดวย
อาคารอันงดงามสถาปตยกรรมเกาแก ผานชมโรงละครโอเปรา ท่ีสรางขึ้นในระหวาง
ปค.ศ.1863-1869 แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปในระหวางสงครามโลกคร้ังที่ 2 
และเปดใหมอีกครั้งในป ค.ศ.1955 ผานชมพระราชวงัฮอฟเบิรก (Hofburg 
Palace) ซึ่งเปนกลุมอาคารที่เคยเปนท่ีประทับของราชสํานักฮัปสบูรก มาต้ังแต
คริสตศตวรรษที่ 13 จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 นําชมบริเวณรอบนอกโบสถสเต
เฟ�นส (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณของกรุงเวียนนา ซ่ึงพระเจาคารล
ท่ี 6 โปรดใหสรางขึ้นในปค.ศ.1713 เพ่ือเปนการแกบนตอความทุกขยากของ
ประชาชน จากน้ันใหทานอิสระช็อปปم�งตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 นําทานเขาชมความงดงามของพระราชวงัเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace)  

แหงราชวงศฮบัสบวรก (มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ซึ่งมีประวัติการสรางมา
ต้ังแตกลางคริสตศตวรรษท่ี 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหม
อยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441 หองในระหวางปค.ศ.1744 - 1749 เพ่ือใช
เปนพระราชวังฤดรูอน ชมความโออาของทองพระโรง และพลับพลาท่ีประทับ ซึ่ง



 

 

ไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจงสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสของฝรั่งเศส 
 จากน้ันนําทานเดินทางสูสนามบิน 
21.55 น. ออกเดินทางตอสูดูไบดวยเท่ียวบิน EK 126 
วันที่ 10 ดูไบ - กรุงเทพฯ 
06.35 น.
  

ถึงดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง 

09.30 น. ออกเดินทางตอสูกรุงเทพดวยเท่ียวบิน EK 372 
18.40 น.
  

ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 
ทานละ 

01-10 พ.ย. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 35,900.
- 8,900.- 

10-19 พ.ย. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 35,900.
- 8,900.- 

25 พ.ย. - 04 
ธ.ค. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 35,900.

- 8,900.- 

04 - 13 ธ.ค. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 35,900.
- 8,900.- 

09 - 18 ธ.ค. 62 57,900.- 57,900.- 57,900.- 36,900.
- 8,900.- 

29 ธ.ค. 62-07 
ม.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 41,900.

- 12,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
ไมรวมคาธรรมเนียมวซีาประเทศเชก 

(ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวนัยื่นจํานวนเงิน โดยประมาณ 3,000.- บาท) 
 



 

 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมดัจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญช ีท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรบัเงนิมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบรษิัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

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

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

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

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

กรมธรรม) 



 

 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพิม่เติมกับทางบริษัทได  

 เบ้ียประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษัิทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกนิกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาเชก (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวนัยื่นจํานวนเงิน 

โดยประมาณ 3,000.- บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (18 EURO) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (30 EURO) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพจิารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง



 

 

บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสอืเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวติัการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

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

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

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

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะน่ังตองมคุีณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใชผูที่มปีญหาทางดานสุขภาพและรางกาย 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
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเกบ็  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรบัการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
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. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรตัและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เชก) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวซีาประมาณ 10 วันทําการ 
ยื่นวีซาแสดงตนท่ีศูนยยื่นวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวางยืน่วซีาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
 

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซ่ีาในอดตี  
เพราะสถานทูตมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ
หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 
หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบ
ทนัท ีเพราะการยื�นขอวซี่าจะมเีงื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ 
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผู ้
เดนิทางที�ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 
2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ�ว จํานวน 2 ใบ       

(พื�นหลังขาวเทา่นั�น ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื
เครื�องประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูส้มคัรที�มอีาย1ุ6 ปี
ขึ�นไปตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูป้กครองสามารถโอนเงนิให้
ครอบคลมุคา่ทวัรไ์ด)้ 

3.1.1สําเนาสมดุบัญชอีอมทรัพยข์องธนาคารทั�วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 
เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ
ยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยื�นวซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น 



 

 

Statement เทา่นั�น) 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลที�สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่
พี�นอ้ง ที�มสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นั�น) 
3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง
ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลที�ออก
คา่ใชจ้า่ย 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 
บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ  

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์สหกรณอ์อมทรพัยต์า่งๆ 
4 หลกัฐานการทํางาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี�แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา
เชา่ที� โฉนดที�ดนิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตุําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริ�มทํางาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  
ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 
นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบนัที�กําลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 
ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

5เอกสารสว่นตวั 
- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายตุํ�ากวา่ 18 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 



 

 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง
คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื
หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม
ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักับเดก็ จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่
ฝ่ายใดเป็นผูม้อีํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา
สมัภาษณ์กบับตุรที�สถานทตูดว้ย ทั �งสองทา่น (เฉพาะควิเดี�ยวเทา่นั�น) 

7. ทา่นไมจ่ําเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถูกตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นั�น 

 
เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 
 
 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื�นวซีา่เชงเกนประเทศเชก 
 

(กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

ชื�อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 

 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 
2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ชื�อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 
4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที�เกดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……  
6. ประเทศที�เกดิ………………………………………………………………………………………………..… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน .................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)              

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 



 

 

  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 
10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชื�อตัว นามสกลุ ที�อยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อีํานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์
    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
11. ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 
    อเีมล............................................. 
12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื�อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

........................................................................................................ 
13. ชื�อบรษัิทหรอืรา้นคา้ ที�อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื�อ ที�อยูข่อง

สถาบันศกึษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………… 
 

14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั �งแตว่ันที�........................................ ถงึวันที�
.............................................. 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที� หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 



 

 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื�อ.................................................   

สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ที�พักที�มผีูจ้ัดหาให ้

   ชําระคา่ที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั �งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื�นๆ (โปรดระบ)ุ     อื�นๆ (โปรดระบ)ุ    

************************************************ 
หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆท ั�งสิ�น 
ท ั�งนี�บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั�น 

 
 


