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มิลาน | เวนิส | ถ า้โพสตอยน่า | ล่องเรือทะเลสาบเบลด | ฮลัสตทั | เชสกี ้ครุมลอฟ | 
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FANTASTIC EASTERN EUROPE  

อิตาลี สโลวีเนีย ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 10 วัน 7 คืน 

 เดินทาง พฤศจิกายน 62 – มีนาคม 63 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง 55,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. ดไูบ - มิลาน – มหาวหิารดโูอโม่ – โคโม่ – เวโรนา่ 

วนัที่ 3. เวโรน่า – ชมเมือง - เกาะเวนิส – จตัรุสัซานมารโ์ค - เมสเต ้

วนัที่ 4. เวนิส – OUTLET – โพสตอยน่า – ถ า้โพสตอยน่า – ลบูลิยานา 

วนัที่ 5. ลบูลิยานา – เบลด – ล่องเรือทะเลสาบเบลด – ฮลัสตทั – ซาลสบ์วรก์ 

วนัที่ 6. ซาลสบ์วรก์ – สวนมิราเบล – เชสกีค้รุมลอฟ – ปราก – เมืองเก่าปราก 

วนัที่ 7. ปราสาทแห่งปราก – บราติสลาว่า – เมืองเก่าบราติสลาว่า 

วนัที่ 8. OUTLET – บดูาเปสต ์- ล่องเรือแม่น  า้ดานบู 

วนัที่ 9. บดูาเปสต ์- เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน ์– สนามบิน 

วนัที่ 10.ดไูบ – กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
17.00 น. 

 
20.35 น.  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส ์โดยมี
เจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
ออกเดินทางดไูบโดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที่ EK 373 
 

วันที ่2 ดูไบ - มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ – โคโม่ – เวโรน่า 
00.50 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ รอเปลี่ยนเครื่อง  
03.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิลาน โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบิน EK 101 

07.45 น. ถึง สนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) น  าท่านผ่านด่าน
ตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จากนัน้เดินทางสู่ตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดว้่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก 
น  าท่านถ่ายรูปด้านนอกของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสาน
กัน ชมความงดงามอนัน่าอศัจรรย ์ ของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟศิูลปวิทยาการ น  าท่านชม แกลเลอรี วิคเตอร ์
เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ซึ่งนบัว่าเป็นชอ้ปป้ิงมอลลท์ี่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน 
อนสุาวรีย ์ของกษัตริยว์ิคเตอร ์เอ็มมานเูอล ที่ 2 ผูร้ิเริ่มการรวมชาติหวัเมืองต่างๆในอิตาลี และอนสุาวรีย์ของศิลปินชื่อดังใน
ยคุเรเนซองสอี์ก 1 ท่าน คือลีโอนารโ์ด ดารว์ินซี่ ที่อยู่ในบริเวณ ดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น  าท่านเดินสู่เมืองโคโม่ (Como) แห่งแควน้ลอมบารเ์ดีย เมืองที่เป็นที่ตัง้ของทะเลสาปโคโม่ LAKE COMO ผู้คนทั่ว

โลกกล่าวขานกันว่า เป็นทะเลสาปสวยที่สดุในประเทศอิตาลี ดว้ยพืน้ที่กว่า 146 กิโมเมตร ท่านจะได้ชมความสวยงามของ
เมืองที่ตัง้รายลอ้มทะเลสาปแห่งนีเ้อาไว ้หลงัจากนัน้น  าท่านเดินทางสู่เมืองเวโรน่า (Verona) เมืองใหญ่อนัดบั 2 รองจากเว
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นิสของแควน้เวเนโต ้และเมืองเวโรน่ายงัไดข้ึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมขององคก์ารยเูนสโกเมื่อปี คศ. 2000 
อีกทัง้วิลเลียม เชกสเปียร ์นกักวีและนกัเขียนบทละครชาวองักฤษ ผูไ้ดร้บัการยกย่องว่าเป็นนกัเขียนผูย้ิ่งใหญ่ขององักฤษและ
ของโลกยงัใชบ้รรยากาศและเรื่องราวความรกัของหนุ่มสาวสองตระกูลในเวโรน่า แต่งเป็นละครโศกนาฏกรรมขึน้เมื่อปี ค.ศ. 
1595 เรื่อง โรมิโอกับจเูลียต   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
ที่พัก เดินทางเขา้สู่ที่พกั BEST WESTERN CTC HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที ่3 เวโรน่า – ชมเมือง - เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมารโ์ค - เมสเต้ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินชมอาคารบา้นเรือนสีสดใสสวยงาม จตัรุสักลางเมืองที่คึกครืน้มีชีวิตชีวา จากนัน้พาท่านถ่ายรูปกับโรงละครโรมัน
กลางแจ้ง (Verona Arena) ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างขึ ้นเมื่อตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 1 โดยมีลักษณะ
เช่นเดียวกับโคลอสเซียมในกรุงโรม เพียงแต่มีขนาดเล็กกวา่ ซึ่งปัจจบุนัยงัคงมีการเปิดแสดงโอเปร่าหรือคอนเสิรต์กลางเเจง้ใน
สนามกีฬาอยู่เป็นประจ า น  าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับบา้นเลขที่ 23 ของจเูลียต ชมระเบียงแห่งเรื่องราว โรแมนติกที่จเูลียตเฝา้
รอคอยพบโรมิโอทกุค ่าคืน และบริเวณหนา้บา้นยงัมีรูปป้ันส  าริดขนาดเท่าตวัจริงของจเูลียต 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น  าท่านเดินทางสู่เมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดินใหญ่เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต น  าเดินทางสู่ท่าเรือต

รอนเคตโต้ (Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบา้นเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดน
แสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" 
มีเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังที่บริเวณ ซานมารโ์ค ศนูยก์ลางของเกาะเวนิส 
จากนัน้น  าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อ
นกัโทษที่เดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คกุจะไดม้ีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัง้สดุทา้ยระหว่างเดินผ่านช่อง
หนา้ต่างที่สะพานนี ้ซึ่งเชื่อมต่อกับวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็นสถานที่พ  านักของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต ซึ่ง
นกัโทษชื่อดงัที่เคยเดินผ่านสะพานนีม้าเเล้วคือ คาสโนว่านั่นเอง น าท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s 

Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไวว้่า “เป็นหอ้งนั่งเล่นที่สวยที่สดุในยโุรป” จตัรุสัถกูลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทัง้โบสถ์
ซานมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน ์จากนัน้อิสระใหท้่านไดม้ีเวลาเทีย่วชมเกาะ
อนัแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิส, เขา้ชมโบสถ์ซานมารโ์ค, เลือกซือ้สินคา้ของที่ระลึกตามอธัยาศยั อาทิ
เช่น เครื่องแก้วมรูาโน่, หนา้กากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในรา้น Café Florian ที่เปิดใหบ้ริการมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1720  จากนั้นน  า
ท่านล่องเรือกลบัขึน้สู่ฝ่ังเมสเตร ้
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (สปาเกตตีห้มึกด า) 
ที่พัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั NH LAGUNA PALACE หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 เวนิส – OUTLET – โพสตอยน่า – ถ า้โพสตอยน่า – ลูบลิยานา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ NOVENTA DI PIAVE DESIGNER OUTLET ใหเ้วลาท่านไดอิ้สระเลือกซือ้สินคา้แบรนด์
เนมมากมาย อาทิ เช่น  DOLCE&GABBANA, GUCCI, PRADA, FENDI, BURBERRY, POLO RALPH 
LAUREN, MICHAEL KORS ฯลฯ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย จากนัน้น  าท่านเดินทางไปยงัเมืองโพสตอยน่า (Postojna) ประเทศสโลวีเนีย(Slovenia) เป็นเมืองเล็กๆทางทิศตะวันตก

เฉียงใตข้องกรุงลบูลิยานา น  าท่านชมถ า้โพสตอยน่า (Postojna Cave) เป็นถ า้หินปนูที่เกิดจากการกัดเซาะของแม่น  า้ใตดิ้น
จนกลายเป็นระบบถ า้ขนาดใหญ่ เสน้ทางภายในมีความยาวรวมกันถึงกว่า 24 กิโลเมตร มีโครงสร้างที่ถูกสลักเสลาโดย
ธรรมชาติ ก่อใหเ้กิดเป็นหอ้งโถงและโพรงใหญ่นอ้ย ที่ประดบัประดาด้วยหินงอกหินย้อยอันงดงามหลากหลายรูปแบบ จน
ไดร้บัฉายาว่า “ราชินีแห่งถ ้า” (Queen of Caves) จากนั้นน  าท่านเดินทางสู่เมืองลูบลิยานา (Ljubljana) เมืองหลวงของ
ประเทศสโลวีเนีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั  RADISSON BLU PLAZA LJUBLJANA หรือเทียบเทา่ 

วันที ่5 ลูบลิยานา – เบลด – ล่องเรือทะเลสาบเบลด – ฮัลสตัท – ซาลสบ์วรก์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเบลด (Bled) ประเทศสโลวีเนีย (Slovenia) เมืองแห่งโบสถ์กลางทะเลสาบ สุดแสนโรแมนติก 
ท่ามกลางหบุเขาจเูลียน แอลป์ (Julian Alps) ทะเลสาบ   เบลดเกิดจากการละลายตวัของธารน  า้แข็งจากภเูขาจูเลียนแอลป์  
น  าท่านน่ังเรือสู่เกาะกลางทะเลสาบ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโบสถ์พระแม่มารี (Assumption of Mary ) ของเหล่านักแสวงบุญ  
ตัง้แต่ศตวรรษที่ 11 ชมโบสถ์และหอคอยกลางทะเลสาบ จากท่าเรือจะตอ้งเดินขึน้บันไดไปอีก 99 ขั้น ซึ่งประเพณีท้องถ่ินคู่
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สมรสฝ่ายชายจะตอ้งอุม้ฝ่ายหญิงขึน้บนัได 99 ขัน้นี ้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายกุว่า 4,500 ปี เมืองที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อม

ดว้ยขนุเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สดุใน Salzkammergut เขตที่อยู่บน
อพัเพอรอ์อสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนีว้า่เป็นไข่มกุแหง่ออสเตรีย และเป็นพืน้ที่มรดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน  จากนั้น
เดินทางสู่เมืองซาลสบ์วร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โม
สารท์” ที่มีชื่อเสียงก้องโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั AUSTRIA TREND MITTE หรือเทียบเท่า  
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วันที ่6 ซาลสบ์วรก์ – สวนมิราเบล – เชสกีค้รุมลอฟ – ปราก – เมืองเก่าปราก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเที่ยวชมความงามของเมืองซาลส์บวร์กที่มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคที่ตั้งอยู่บนฝ่ัง
แม่น  า้ซลัซาค เมืองซาลสบ์วรก์เคยเป็นที่ประทบัถาวรของอารค์บิชอป และ เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่
ส  าคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน ชมสวนมิราเบล (Mirabell Garden) ซึ่งเป็นฉากหนึ่งในการถ่ายท า
ภาพยนตรเ์รื่อง “มนตรั์กเพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) ที่โด่งดงัไปทั่วโลก จากนัน้น  าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก 
เชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น  าชมเมืองที่ไดช้ื่อว่าเป็นเพชรน า้งามแห่งโบฮีเมีย เมืองที่ไดร้บัการยกย่องจากองค์การ
ยเูนสโก้ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)  เมืองนีต้ัง้อยู่ริมสองฝ่ังของแม่น  า้วัลตาวา ความโดดเด่นของ
เมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตัง้แต่ยคุกลางกวา่ 300 ปี หลงัไดร้บัการอนรุกัษ์และขึน้ทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานที่ส  าคญัแหง่หนึ่งของโลก 
จากน้ันน าชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่
ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายุเก่าแก่กว่า  700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าวอลตาวา 
(Valtawa River) ตรงบริเวณคุง้น  า้ ฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (เป็ดโบฮีเมียน) 
บ่าย เดินทางสู่กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรฐัเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรฐัเชคโกสโลวาเกีย ซึงได้

สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ จากน้ันน าท่านเดินเล่นบนสะพานชาร์ล (Charles 

Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น  า้วลัตาวา สไตลโ์กธิคที่สรา้งขึน้ตัง้แต่กลางคริสตศ์ตวรรษที่ 14 สมยัพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูป
ป้ันโลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ จากนั้นน  าท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า  “Powder Gate” 
ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ , ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ 
นาฬิกาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ที่สวยงามและยงัตีบอกเวลาทกุๆชั่วโมง อิสระใหท้่านเดินเล่นชมเมือง ทัง้เมือง
เก่า และเมืองใหม่ตามอธัยาศยั เลือกซือ้สินคา้แบรนดเ์นมบนถนนชอ้ปป้ิงใกลเ้มืองเก่าอย่างจใุจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั DUO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่7 ปราสาทแหง่ปราก – บราติสลาว่า – เมืองเก่าบราติสลาว่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 น าเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) (มีไกดท์อ้งถ่ินบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้างขึน้อยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัย
คริสตศ์ตวรรษที่ 9 ในสมยัเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซึ่งปัจจบุนัเป็นท  าเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.
1918 เข้าชมมหาวิหารเซนตว์ิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14   
นบัว่าเป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิคที่ใหญ่ที่สดุในกรุงปราก ซึ่งพระเจา้ชารล์ที่ 4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บ
พระศพของกษัตริยส์  าคญัในอดีต เช่น พระเจา้ชารล์ที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ  พระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น 
(กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชม)  ชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่
เก่าแก่ที่สดุของปราสาท ใชเ้ป็นที่ประทบัของเจา้ชายโบฮีเมียนทัง้หลาย  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่กรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุของประเทศสโลวัก ตัง้อยู่ริมฝ่ัง

แม่น  า้ดานบูที่บริเวณพรมแดนของสโลวกั ออสเตรีย และฮงัการี และใกลก้ับพรมแดนสาธารณรฐัเช็ก น  าท่านแวะถ่ายรูปกับ
ปราสาทบราติสลาว่า (Bratislava Castle) ที่ตัง้เด่นเป็นสง่า อดีตเคยเป็นพระราชวงัที่ประทบัของกษัตริย ์แต่ปัจจุบันเป็นที่
ท  าการของรัฐบาลสโลวัก และ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจากนั้นน  าเข้าสู่ย่านเมืองเก่า (Old Town)  ศูนย์กลางทางด้าน
ประวติัศาสตร ์เป็นที่ตัง้ของอาคารที่ส  าคญัต่างๆมากมาย น  าท่านเดินเทา้เขา้สู่บริเวณจตัรุสักลางเมือง ที่ไม่ใหญ่มากนกัแต่ก็
เปรียบเสมือนจดุศนูยก์ลางและจดุนดัพบ เป็นจตัรุสัที่รายลอ้มไปดว้ยอาคารส  าคญัและสวยงามมากมาย รวมทั้งยังเป็นที่ตั้ง
ของศาลากลางเมือง (Old Town Hall) ที่ถกูสรา้งขึน้เมื่อช่วงปี ค.ศ. ที่ 14 และในปัจจบุนัไดป้รบัเปลี่ยนมาเป็นพิภิธภณัฑ ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า 

วันที ่8 OUTLET – บูดาเปสต ์- ล่องเรือแม่น า้ดานูบ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น  าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ใหเ้วลาทา่นไดอิ้สระชอ้ปป้ิง สินคา้แบรนดเ์นม
มากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, 
GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย ***เน่ืองจาก OUTLET จะปิดท าการในวันอาทิตย ์
ถ้าหากคณะใดตรงกับวันอาทิตยใ์นวันน้ัน ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน*** 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 น าท่านเดินทางกรุงบูดาเปสต ์(Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นเมืองที่ทนัสมยัและ
สวยงามดว้ยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเชือ้ชาติที่มี อารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพนัปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น 
“ไข่มกุแห่งแม่น  า้ดานบู” ชมเมืองที่ไดช้ื่อว่างดงามติดอนัดบัโลกดว้ยทัศนียภาพบนสองฝ่ังแม่น  า้ดานูบ น าท่านชมบริเวณ 
CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แล้วชม
บริเวณรอบนอกโบสถแ์มทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใชเ้ป็นสถานที่จดัพิธีสวมมงกุฎใหก้ษัตริยม์าแลว้หลายพระองค ์
ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริยแ์มทเธียส  ซึ่งเป็นกษัตริยท์ี่ทรงพระปรีชาสามารถมาก  และยงัเป็นกษัตริยผ์ูท้รงสรา้งสิ่งก่อสร้างที่
งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสรา้งในสไตลน์ีโอ-โกธิก  หลงัคาสลบัสีสวยงามอนัเป็นจดุเด่นที่สดุในศตวรรษที่ 15 
ถัดจากโบสถ์เป็นอนสุาวรียข์องพระเจา้สตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่
หนา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จดุชมวิวเหนือเมืองบดูาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น  า้ดานบูไดอ้ย่าง
ดีปอ้มแห่งนีส้รา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงักาเรียน  จากนัน้น  าท่านล่องเรือแม่น ้าดานูบอันเล่ืองชื่อ ชม
ความงามของทิวทศันแ์ละอารยะธรรมฮงัการีในช่วง 600-800 ปีมาแลว้ที่ตัง้เรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของ
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อาคารต่างๆ อาทิ อาคารรฐัสภา ซึ่งงดงามเป็นที่ร  ่าลือ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตวัอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถึง 365 
ยอด นอกจากนีท้่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น  า้ดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY 
CLARK วิศวกรชาวองักฤษ เหล็กทกุชิน้ที่ใชใ้นการสรา้งไดถ้กูน  ามาจากประเทศองักฤษเช่นกัน (การล่องเรือขึน้อยู่กับสภาพ
อากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดหุนาว น  า้ในแม่น  า้อาจกลายเป็นน า้แขง็ จนไม่สามารถล่องเรือได ้ทางบริษัทขอคืนเงินจ  านวน 5 ยู
โรต่อท่าน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
ที่พัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั MERCURE BUDAPEST CASTLE HILL หรือเทียบเท่า 

วันที ่9 บูดาเปสต ์- เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน ์– สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น  าท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง 
และพืน้ที่อนัเขียวชอุ่มของป่าไมแ้หง่ออสเตรีย จากนัน้น  าผ่านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอ้มไปดว้ยอาคาร
อนังดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที่สรา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตวัอาคารไดถ้กูท  าลายไป
ในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 และเปิดใหม่อีกครัง้ในปี ค.ศ.1955 ผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิรก์ (Hofburg Palace) ซึ่งเป็น
กลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทบัของราชส านกัฮปัสบรูก์ มาตัง้แต่คริสตศ์ตวรรษที ่13 จนถึงตน้คริสตศ์ตวรรษที่ 20 น  าชมบริเวณ
รอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สญัลกัษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจา้คารล์ที่ 6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี
ค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทกุขย์ากของประชาชน จากนัน้ใหท้่านอิสระช็อปป้ิงตามอธัยาศยั 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 น าท่านเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)  แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก (มีไกด์ท้องถ่ิน

บรรยายในพระราชวงั) ซึ่งมีประวติัการสรา้งมาตัง้แต่กลางคริสตศ์ตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึน้
ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถึง 1,441 หอ้งในระหว่างปีค.ศ.1744 - 1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่า
ของทอ้งพระโรง และพลบัพลาที่ประทบั ซึ่งไดร้บัการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรั่งเศส  

 จากนัน้น  าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
21.55 น. ออกเดินทางต่อสู่ดไูบดว้ยเที่ยวบิน EK 126 
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วันที ่10 ดูไบ - กรุงเทพฯ 
06.35 น.  ถึงดไูบ รอเปลี่ยนเครื่อง 
09.30 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพดว้ยเที่ยวบิน EK 372 

18.40 น.  ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพ 
  
  
****************************************************************************************************************************** 

อัตราค่าบริการ FANTASTIC EASTERN EUROPE  

อิตาลี สโลวีเนีย ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 10 วัน 7 คืน 
โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK)  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ท่านละ 

10-19 พ.ย. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 37,900.- 7,900.- 

25 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 37,900.- 7,900.- 

04 - 13 ธ.ค. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 37,900.- 7,900.- 

09 - 18 ธ.ค. 62 59,900.- 59,900.- 59,900.- 37,900.- 7,900.- 

29 ธ.ค. 62-07 ม.ค. 63 74,900.- 74,900.- 74,900.- 44,900.- 12,900.- 

04 – 13 ก.พ. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 37,900.- 7,900.- 

09 – 18 มี.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 37,900.- 7,900.- 

29 มี.ค. – 07 เม.ย. 63 58,900.- 58,900.- 58,900.- 37,900.- 7,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี 
(ผู้ยื่นวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศูนยย์ื่นวีซ่าในวันยื่นจ านวนเงิน โดยประมาณ 3,000.- บาท) 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ  าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ  าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั  
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3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่  

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ  านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่)  
 ค่าประกันอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกันเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกันที่มีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท  าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น  า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 
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3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอิตาลี (ผูย้ื่นวีซ่าตอ้งช  าระเงินตรงกับศนูยย์ืน่วซี่าในวนัยื่นจ  านวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (19 EURO) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (30 EURO) 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุติัวีซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท  างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศึกษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทดว้ย เนื่องจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้  

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช  าระเงินมดัจ  าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ  าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท  าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 
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3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอ้งน  าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ  าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวซี่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทวัรห์รือมดัจ  ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ  าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท  าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า  
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน  
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีาประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซ่ีาแสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซ่ีา VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซ่ีาหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซ่ีา ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซ่ีาในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การยืน่วซี่าแต่ละคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซี่า ประเภทหมู่คณะ 

เทา่น ัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ข ึน้ไป โดยทางศูนย์รบัยืน่ จะเป็นผู ้

ก าหนดวนัยืน่วซี่าเทา่น ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยื่นวซี่าในวนัท ีก่ าหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

 ในกรณีท ีเ่หลอืระยะเวลายื่นว ีซ่านอ้ยกว่า 11 วนัท าการ นบัจากวนัเดินทาง  ม ี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่  ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีท ีเ่หลอืเวลายืน่วซีา่เหลอืนอ้ยกว่า 5 วนัท าการ จะมคี่า Fast Track เพิม่เตมิ

อกี ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้น ี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศูนยร์บัยืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซี่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซี่าดว้ย)  

 

***ในกรณีท ีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท ีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
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2. รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พื้นหลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรอืเครือ่งประดบั ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมุดบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตวัของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน ก่อน แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีม่เกนิ 7 วัน

ก่อนวันยืน่วซี่า และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เท่านัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ 

แม่ พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เท่านัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เช่น สูตบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบญัช  ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบุคคลทีอ่อกคา่ใชจ่้าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหว่างผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ่้ายให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สูตบิัตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น) 
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6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งท าหนงัสอืชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลกูคา้เขยีนหรอืพมิพ์ข ึน้เอง) 

6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ท่าน เท่านัน้) 

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบตุรแต่เพยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบตุรจากเขต

หรอือ าเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืท ีม่กีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่น ัน้ 

6.4 ท่านจะตอ้งน าหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศตวัจรงิ จากขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื

ปกครองบุตรเป็นส าเนาจากขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสลุใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยก่อน

น ามายืน่ มเิชน่นัน้ทางศูนยรั์บยื่น vfs จะไม่รับยืน่เอกสารของบุตรท่านโดยเด็ดขาด 

6.5 เนือ่งจากการประทบัตรากงสลุ จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หากท่านไม่แน่ใจว่าเอกสารใชไ้ด ้

หรอืไม่ รบกวนสอบถามบรษัิททัวรก์่อนน าไปประทับตรากงสลุ มเิชน่นัน้ท่านอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิ

และเสยีเวลาอันมคี่าของท่านเพือ่ไปท าเอกสารใหม่อกีรอบ หากเอกสารทีท่่านท ามาแลว้นัน้

กลายเป็นเอกสารทีใ่ชย้ืน่ไม่ได ้

 

***โปรดอา่น กอ่นทีท่า่นจะไปท าหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือ าเภอใหบ้ตุรของทา่น 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอม และระบุว่าใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอม และระบุว่าใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอร์ตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอียด

ว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดยีว 

 

*** กรณีท ีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่

ท าไมไมม่ ีpassport *** 
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- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซี่า พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบุตรทีส่ถานทูตดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเท่านัน้) 

7. หากพ่อหรอืแม่มวีซี่าเชงเกน้อยุ่แลว้และไม่ไดย้ื่นวซี่าพรอ้มลกู ใหท้ าจดหมายชีแ้จงภาษาอังกฤษ 

อธบิายว่ามวีซี่าเชงเกน้ของประเทศอะไร ระบุวันเริม่และวันหมดอายุวซี่า พรอ้มทัง้ถา่ยส าเนาหนา้

พาสปอร์ตและหนา้วซี่านัน้มาแนบดว้ย 

8. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี
 

(กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เน ือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

ชือ่ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชือ่ตวั [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สัญชาตปัิจจุบัน ..................................สัญชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน)               

  หย่า                แยกกันอยู่                       หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว์ กรุณากรอกชือ่-นามสกุล ทีอ่ยู่(หากตา่งจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว์ 

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

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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11. ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื................................................................. 

    อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจุบัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

.......................................................................................................... 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยู่ของ

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์…………….…… 

14. วซี่าเชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไม่เคย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่..............................ถงึวันที.่.................................... 

15. เคยถกูพมิพ์ลายนิว้มอืเพือ่การขอวซี่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้ 

                  ไม่เคย   เคย (กรุณาระบุวันที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ท่านเคยถกูปฏเิสธวซี่าหรอืไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซี่าเอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบุช ือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ่้ายทัง้หมดระหว่างพ านักมผีูอ้อกให ้
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   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)     อืน่ๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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