
 

 

รหัสทัวร GOH1903756 
ทัวรอิตาลี ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี 
MILAN TO VIENNA THE ROMANTIC CITY 10 วัน 7 คืน (EK) 
เกาะเวนิส   จัตุรัสซานมารโค   อินสบรูก   หลังคาทองคํา 
ปราสาทนอยชวานสไตน   มิลาน   ฮลัสตัท   เชสกี้ คลมุลอฟ   กรุงปราก 
พระราชวังเชินบุรนน   ลองเรือแมน้ําดานูบ 

 



 

 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดนิทาง พฤศจกิายน – ธันวาคม 62 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. ดไูบ - มิลาน – มหาวิหารดโูอโม่ -  เวโรน่า – เวนิส 
วนัที� �. เกาะเวนิส – จตัรุสัซานมารโ์ค – อินสบ์รูก - หลงัคาทองคาํ 
วนัที� �. เมืองโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน ์- มวินิค 
วนัที� �. มิวนิค - ฮลัสตทั - เชสกี� ครุมลอฟ – เชสกี� บดูาโจวิค 
วนัที� �. คารโ์ลวี วารี – ปราก – สะพานชารล์ – เมืองเก่าปราก 
วนัที� �.ปราสาทแหง่ปราก - คทุนา ฮอรา่ – โบสถโ์ครงกระดกู - เบอรโ์น 
วนัที� �. กรุงบราติสลาวา่ – บดูาเปสต ์- ล่องเรือแม่นํ�าดานบู 
วนัที� �. บดูาเปสต ์- เวยีนนา – พระราชวงัเชินบรุนน ์– สนามบิน 
วนัที� ��.ดไูบ – กรุงเทพฯ 
 

เริ�มต้นเพยีง 52,900.- 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
17.00 น. 

 
20.35 น.  

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 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 เท่ียวบิน EK 101 
07.45 น. ถึง สนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวา

ประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นําทานผานดานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ัน
เดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหงแฟชั่นของ
โลก นําทานถายรูปดานนอกของมหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di 
Milano) ที่สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกัน ชมความงดงามอันนา
อัศจรรย  ของสถาปตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟم�นฟูศิลปวิทยาการ นําทานชม แกล
เลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ซึ่งนับวาเปนช
อปปم�งมอลลที่สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของกษัตริย
วิคเตอร เอ็มมานูเอล ที่ 2 ผูริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรีย
ของศิลปนชื่อดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือลีโอนารโด ดารวินซี่ ที่อยูในบริเวณ 
ดานหนาของโรงละครสกาลา 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองเวโรนา (Verona) เมืองใหญอันดับ 2 รองจากเวนิสของ
แควนเวเนโต และเมืองเวโรนายังไดขึ้นทะเบียนเปนเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ขององคการยูเนสโกเมื่อป คศ. 2000 อีกทั้งวิลเลียม เชกสเปยร นักกวีและนักเขียน
บทละครชาวอังกฤษ ผูไดรับการยกยองวาเปนนักเขียนผูยิ่งใหญของอังกฤษและของ
โลกยังใชบรรยากาศและเรื่องราวความรักของหนุมสาวสองตระกูลในเวโรนา แตง
เปนละครโศกนาฏกรรมขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1595 เรื่อง โรมิโอกับจูเลียต  จากน้ันนําทาน
เดินชมอาคารบานเรือนสีสดใสสวยงาม จัตุรัสกลางเมืองที่คึกครื้นมีชีวิตชีวา จากน้ัน
นําทานเดินทางสูเมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝم�งแผนดินใหญเมืองหลวงของ
แควนเวเนโต 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (สปาเกตตี้หมึกดํา) 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก RUSSOTT HOTEL หรือเทียบเทา  

วันที่ 3 เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมารโค – อนิสบรูก - หลังคาทองคํา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 



 

 

 นําเดินทางสูทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) นําทานลองเรือผานชมบานเรือน
ของชาวเวนิส สูเกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เปน
เมืองที่ไมเหมือนใคร โดยใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน  มีสมญานามวาเปน 
"ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกัน
กวา 400 แหง ขึ้นฝم�งที่บริเวณ ซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส จากนั้นนําทาน
เดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ที่มี
เรื่องราวนาสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมี
โอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเปนครั้งสุดทายระหวางเดินผานชองหนาตางที่
สะพานน้ี ซึ่งเช่ือมตอกับวังดอดจ (Doge’s Palace) อันเปนสถานที่พํานักของเจา
ผูครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือ คาสโนวา
น่ันเอง นําทานถายรูปบริเวณจัตุรัสซานมารโค (St.Mark’s Square) ที่นโป
เลียนเคยกลาวไววา “เปนหองน่ังเลนที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอา
เขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถซานมารโค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ 5 
โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน จากนั้นอิสระใหทานไดมีเวลาเท่ียวชมเกาะอันแสนโร
แมนติก เชน เพื่อชมมนตเสนหแหงนครเวนิส, เขาชมโบสถซานมารโค, เลือกซื้อ
สินคาของที่ระลึกตามอัธยาศัย อาทิเชน เครื่องแกวมูราโน, หนากากเวนิส หรือน่ังจิบ
กาแฟในราน Café Florian ที่เปดใหบริการมาตั้งแตป ค.ศ.1720  จากน้ันนําทาน
ลองเรือกลับขึ้นสูฝم�งเมสเตร 

 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย ทานเดินทางกลับ เมืองอินสบรูค (Innsbruck) นําทานชมหลังคาทองคํา 

(Golden Roof) เปนสัญลักษณสําคัญของเมืองอินสบรูค ซึ่งตั้งอยูในเขตเมืองเกา 
สรางขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในชวงตนศตวรรษที่ 15 สําหรับเปนที่
ประทับของผูปกครองแควนทิโรล ตอมาจักรพรรดิ Maximilian และใหอิสระเดิน
เลนภายในเมืองเกา 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก RAMADA INNSBRUCK TIVOLI หรือเทียบเทา 

วันที่ 4 เมืองโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน - มิวนิค 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานสูเมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงาม
บริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย จากน้ันเดนิทางขึ้นปราสาท
เพ่ือเขาชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein 
Castle) นําชมตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนียแลนด ซึง่ปราสาทนอย
ชวานสไตน ต้ังตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเปนปราสาทของ
พระเจาลุดวิคที่ 2 หรือ เจาชายหงสขาว ชมความวิจติรพิสดารของหองตางๆ ที่
ไดรับการตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริชารด วากเนอร ซึ่งเปนนัก
ประพันธเพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง 
*** หากคณะไมสามารถเขาชมปราสาทนอยชวานสไตนได  ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์คืนเงินหนางานทานละ 13 ยูโร และถายรูปดานนอกกับปราสาทนอย
ชวานสไตน เปนการทดแทน *** 



 

 

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

เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รองจาก
เบอรลินและฮัมบูรก) และเปนหน่ึงในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติด
เทือกเขาแอลป�  โดยรัฐบาวาเรียเคยเปนรัฐอิสระปกครองดวยกษัตริยมากอน กอนที่
จะผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของ
ตัวเอง ทั้งดานศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขา
หมูทอด เพรทเซล และเบียร นําชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท (Marienplatz) ถือวา
เปนจุดเร่ิมตนของประวัติศาสตรและธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณน้ีเปนที่ต้ังของศาลา
วาการเมืองที่มีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสรางขึ้นในชวงปลาย
คริสตศตวรรษที่ 19 ใชเวลาสรางถึง 42 ป มีหอระฆังสูง 85 เมตร 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  AZIMUT HOTEL MUNICH หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 มิวนิค - ฮัลสตัท - เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 
4,500 ป เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจีสวย งาม



 

 

ราวกับภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่
อยูบนอัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ี
วาเปนไขมุกแหงออสเตรีย และเปนพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-
Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหง
ความฝน 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมือง

ที่ไดชื่อวาเปนเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมีย เมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโก
ใหเปนเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)  เมืองน้ีตั้งอยูริมสองฝم�ง
ของแมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกตั้งแตยุคกลางกวา 300 
ป หลังไดรับการอนุรักษและขึ้นทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก 
จากนั้นนําชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอก ซึ่ง
สรางขึ้นเมื่อปค.ศ.1250 ถือเปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศรองลงมา
จากปราสาทปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ป ซึ่งตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้าวอลตาวา 
(Valtawa River) ตรงบริเวณคุ ง น้ํา ฝم� งตรงขามเปนยานเมืองเกาคลาสสิค 
Senete Square และโบสถเกากลางเมือง จากน้ันนําทานเดินทางไปยังเมือง เชส
กี้ บูดาโจวิค (Ceske Budejovice) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก SPA HOTEL VITA หรือเทียบเทา  



 

 

วันที่ 6 คารโลวี วาร ี– ปราก – สะพานชารล – เมืองเกาปราก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําเดินทางสูเมืองคารโลวี วารี (Karlovy vary) ที่ไดชื่อวาเปนเมืองแหงสปา ที่
ใหญที่สุดของสาธารณรัฐเช็ก เปนเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกวาเปนศูนยกลางบําบัด
โรคภัยตางๆ นําเดินชมเมืองคารโลวี วารี ปจจุบันเปนที่นิยมของผูคนทั่วโลกที่จะมา
ใชบริการรักษาสุขภาพ ตามความเช่ือท่ีมีมาแตสมัยโบราณ เชิญทานทดลองดื่มน้ําแร 
ซึ่งตองด่ืมกับแกวพิเศษโดยเฉพาะ เปนแกวพอรซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ํา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (เปดโบฮีเมียน) 
บาย เดินทางสูกรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมือง

หลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซึงไดสมญานามมากมาย เชน นครแหง
ปราสาท และโรมแหงอุดรทิศ จากนั้นนําทานเดินเลนบนสะพานชารล (Charles 
Bridge) สะพานเกาแกขามแม น้ําวัลตาวา สไตลโกธิคที่สรางขึ้นตั้ งแตกลาง
คริสตศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจาชารลที่ 4 ชมรูปปم�นโลหะของเหลานักบุญที่ตั้งอยู
สองขางราวสะพานกวา 30 องค จากน้ันนําทานเดินสูประตูเมืองเกา “Powder 
Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาวาการเมืองหลังเกา (Old Town 
Hall) ที่ ส ร างม าตั้ งแต ป  ค .ศ .1338 มี จุ ด เด น คื อ  น าฬิ กาดาราศ าสต ร  
(Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง อิสระใหทาน
เดินเลนชมเมือง ทั้งเมืองเกา และเมืองใหมตามอัธยาศัย เลือกซื้อสินคาแบรนดเนม
บนถนนชอปปم�งใกลเมืองเกาอยางจุใจ 

 



 

 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก INTERNATIONAL PRAGUE หรือเทียบเทา 

วันที่ 7 ปราสาทแหงปราก - คุทนา ฮอรา – โบสถโครงกระดูก - เบอรโน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําเขาชมปราสาทแหงปราก (Prague Castle) (มีไกดทองถิ่นบรรยายใน
พระราชวัง) ที่สรางขึ้นอยูบนเนินเขาตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจาชาย 
Borivoj แหงราชวงศ Premyslids ซึ่งปจจุบันเปนทําเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต
ป ค.ศ.1918 เขาชมมหาวิหารเซนตวิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสงา
ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14   นับวาเปนมหาวิหารสไตลโกธิค
ที่ใหญที่สุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจาชารลที่ 4 โปรดใหสรางขึ้นในป ค.ศ.1344 
ภายในเปนที่เก็บพระศพของกษัตริยสําคัญในอดีต เชน พระเจาชารลที่ 4, พระเจา
เฟอรดินานดที่ 1 และ  พระเจาแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เปนตน (กรณีมีพิธีภายในมหา
วิหาร อาจไมไดรับอนุญาตใหเขาชม) ชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่
เปนหน่ึงในสวนที่เกาแกที่สุดของปราสาท ใชเปนที่ประทับของเจาชายโบฮีเมียน
ทั้งหลาย  

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

สวยงามไมแพกรุงปราก เน่ืองจากเปนเหมืองแรเงินของยุโรปมาต้ังแตยุคกลาง จึงทํา
ใหเมืองน้ีมีความรํ่ารวยไมแพกรุงปราก และยังมีความสวยงามทางธรรมชาติและ
สิ่งกอสรางที่เกาแก จนไดรับการจดทะเบยีนเขาเปนมรดกโลกจาก Unescoในป ค.ศ 
1995 นําทานชมความสวยงามของโบสถประจําเมือง นําชมโบสถเซ็นตบาบารา 
(St. Barbara Church) จากบริเวณดานนอก ซึ่งโบสถสไตลโกธิกที่นับวาสวยงาม 
และสมบูรณที่สุดแหงหน่ึงของประเทศ ซึ่งไดกอสรางมาตั้งแตป 1388 และเสร็จ
สมบูรณในป 1905 ใชเวลาในการกอสรางนานกวา 500 ป จากน้ันนําเขาชมโบสถ
โครงกระดูก (Sedlec Ossuary) อันโดงดัง สถานที่ที่แปลกที่สุดในเมืองน้ีที่ ขึ้น
ชื่อวาเปนโบสถที่แปลกที่สุดในโลก เน่ืองจากโบสถนี้ตกแตงไปดวยโครงกระดูกมนุษย
กวา 70,000 ชิ้น กวา 40,000 คน ทุกอยางทําขึ้นจากกระดูกทั้งหมดไมวาจะเปน
โคมไฟระยา แทนบูชา ไปจนถึงตราสัญลักษณตระกูล เหตุผลของการนํากระดูกมา



 

 

ตกแตงคือ ตระกูลผูปกครองสัญชาติเยอรมันมอบหมายให สถาปนิคชื่อ Frantisek 
Rint สรางสรรคผลงานจากกระดูกเพื่อเปนการระลึกถึงการใชชีวิตอยางระมัดระวัง 
และสื่อใหเห็นวาความตายเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได จากน้ันเดินทางสูเมืองเบอรโน 
(Brno) เมืองใหญอันดับสองประเทศสาธารณรัฐเช็ก 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก HOTEL VISTA หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 8 กรุงบราติสลาวา – บูดาเปสต - ลองเรือแมนํ้าดานูบ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางโดยรถโคชสูกรุงบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่

ใหญที่สุดของประเทศสโลวัก ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําดานูบที่บริเวณพรมแดนของสโลวัก 
ออสเตรีย และฮังการี และใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก นําทานแวะถายรูปกบั
ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) ที่ต้ังเดนเปนสงา อดีตเคยเปน
พระราชวังที่ประทับของกษัตริย แตปจจุบันเปนที่ทําการของรัฐบาลสโลวัก และ 
พิพิธภัณฑแหงชาติจากนั้นนําเขาสูยานเมืองเกา (Old Town) ศูนยกลางทางดาน
ประวตัิศาสตร เปนที่ต้ังของอาคารที่สําคัญตางๆมากมาย นําทานเดินเทาเขาสู
บริเวณจัตุรัสกลางเมือง ที่ไมใหญมากนักแตก็เปรียบเสมือนจุดศูนยกลางและจุดนัด
พบ เปนจัตรุัสท่ีรายลอมไปดวยอาคารสําคัญและสวยงามมากมาย รวมทั้งยงัเปน
ที่ต้ังของศาลากลางเมือง (Old Town Hall) ที่ถูกสรางขึ้นเมื่อชวงป ค.ศ. ที่ 14 
และในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนมาเปนพิภิธภัณฑ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 นําทานเดินทางกรุงบูดาเปสต (Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี 

(Hungary) ซึ่งไดชื่อวาเปนเมืองที่ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชน
หลายเช้ือชาติที่มี อารยธรรม รุงเรืองมานานกวาพันป ถึงกับไดรับการขนานนามวา
เปน “ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ” ชมเมืองที่ไดชื่อวางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพ
บนสองฝم� งแม น้ํ าดานูบ  นํ าท านชมบริเวณ  CASTLE HILL ซึ่ งเต็มไปดวย
สถาปตยกรรมโบราณอันทรงคุณคา ถายรูปดานนอกของอาคารพระราชวังโบราณ 
แลวชมบริเวณรอบนอกโบสถแมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใชเปน



 

 

สถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎใหกษัตริยมาแลวหลายพระองค ชื่อโบสถมาจากชื่อกษัตริย
แมทเธียส  ซึ่งเปนกษัตริยที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก  และยังเปนกษัตริยผูทรง
สรางสิ่งกอสรางที่งดงามในเมืองหลวงตางๆ อีกมากมาย ซึ่งสรางในสไตลนีโอ-โกธิก  
หลังคาสลับสีสวยงามอันเปนจุดเดนที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถเปนอนุสาวรีย
ของพระเจาสตีเฟ�นที่ 1 พระบรมรูปทรงมา ผลงานประติมากรรมที่งดงามของ
ศตวรรษที่ 11 อยูหนา ป�อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือ
เมืองบูดาที่ทานสามารถชมความงามของแมน้ําดานูบไดอยางดีป�อมแหงน้ีสรางขึ้น
ตั้งแต ค.ศ.1905 โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน  จากน้ันนําทานลองเรือแมนํ้า
ดานูบอันเลื่องช่ือ ชมความงามของทิวทัศนและอารยะธรรมฮังการีในชวง 600-
800 ปมาแลวที่ตั้งเรียงรายกันอยู 2 ฟากฝم�ง ชมความตระการตาของอาคารตางๆ 
อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเปนที่ร่ําลือ ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคาร
ประกอบดวยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากน้ีทานจะไดชม สะพานเชน สะพานถาวร
แหงแรกที่สรางขามแมน้ําดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกร
ชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใชในการสรางไดถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน (การ
ลองเรือขึ้นอยูกับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในชวงฤดุหนาว น้ําในแมน้ําอาจกลายเปน
น้ําแข็ง จนไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทขอคืนเงินจํานวน 10 ยูโรตอทาน) 
 

 
 
 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก HOTEL HUNGARIA CITY CENTER หรือเทียบเทา 

วันที่ 9 บูดาเปสต - เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย 
ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่ อันเขียวชอุมของป�าไมแหง
ออสเตรีย จากน้ันนําผานชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอมไปดวย
อาคารอันงดงามสถาปตยกรรมเกาแก ผานชมโรงละครโอเปรา ที่สรางขึ้นในระหวาง
ปค.ศ.1863-1869 แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 
และเปดใหมอีกครั้งในป ค.ศ.1955 ผานชมพระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg 
Palace) ซึ่งเปนกลุมอาคารที่เคยเปนที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรก มาตั้งแต
คริสตศตวรรษที่ 13 จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 นําชมบริเวณรอบนอกโบสถสเต
เฟ�นส (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจา
คารลที่ 6 โปรดใหสรางขึ้นในปค.ศ.1713 เพื่อเปนการแกบนตอความทุกขยากของ
ประชาชน จากน้ันใหทานอิสระช็อปปم�งตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 นําทานเขาชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace)  

แหงราชวงศฮับสบวรก (มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ซึ่งมีประวัติการสรางมา
ตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่ 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหม
อยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441 หองในระหวางปค.ศ.1744 - 1749 เพื่อใช
เปนพระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทองพระโรง และพลับพลาที่ประทับ ซึ่ง
ไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจงสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสของฝร่ังเศส 

 จากน้ันนําทานเดินทางสูสนามบิน 
21.55 น. ออกเดินทางตอสูดูไบดวยเที่ยวบิน EK 126 
วันที่ 10 ดูไบ - กรุงเทพฯ 
06.35 น. ถึงดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง 
09.30 น. ออกเดินทางตอสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน EK 372 
18.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ 



 

 

  
อัตราคาบริการ MILAN TO VIENNA THE ROMANTIC CITY 

อิตาลี ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการ ี10 วัน 7 คืน 
โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวม
ตั๋ว 

ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

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 

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศเชก 
(ผูย่ืนวีซาตองชําระเงนิตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืนจํานวนเงิน โดยประมาณ 3,000.- บาท) 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรยีมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 



 

 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้ งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

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

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

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 ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาเชก (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่นจํานวนเงิน 

โดยประมาณ 3,000.- บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (18 EURO) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 EURO) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  



 

 

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

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

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

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

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง 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 เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

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

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 



 

 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เชก) 

ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซาประมาณ 10 วันทําการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน
ตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวางย่ืนวซีาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 
 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

 
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา

เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นบั
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม
สามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวมไป
ถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
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 ปขึ้นไปตองออกคาใชจาย
เอง (ผูปกครองสามารถโอนเงินใหครอบคลุมคาทัวรได) 
3.1.1สําเนาสมุดบัญชอีอมทรัพยของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดนิทาง ยอนหลัง 3 
เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญช ีโดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรบั
ยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วันกอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน 
Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรบัรองคาใชจายได ตอง
เปน พอ แม พีน่อง ทีม่ีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอม
เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน 
3.2.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออก
คาใชจาย 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน  
ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห สหกรณออมทรัพยตางๆ 

4 หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รปูถาย

ราน สัญญาเชาท่ี โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบตุําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต) 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 



 

 

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

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสอืยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 

(โดยบดิาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บดิา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม
เดินทางมาสัมภาษณกบับุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี
ซาเทาน้ัน 

 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง

สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศเชก 
 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซา
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. สัญชาติปจจบุัน .................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจาก

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

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

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

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

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................. 
    อีเมล............................................. 



 

 

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

13. ชื่อบรษิัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรยีน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ 
ที่อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………… 

 
14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
         ไมเคย 
     เคยได   ใชไดตัง้แตวันที่........................................ ถึงวันที่.............................................. 
15. เคยถูกพมิพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
             ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 

 
**กรณีลกูคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

 
16.  ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุชือ่.................................................   

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….   
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดติ      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

 



 

 

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของ
ใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู
เดินทางเทานั้น 

 
 


