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CALL ME EASTERN EUROPE 9 DAYS 6 NIGHTS 

เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี 

Vb9k]u  เดินทาง มิถุนายน – ตุลาคม 62  

เร่ิมต้นเพียง 45,988.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. ดไูบ - มิวนิค – นเูรมเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก - มิวนิค  

วนัที่ 3. มิวนิค – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - จตัรัุสมาเรียน พลาสท์ 

วนัที่ 4. มิวนิค – ฮลัสตัท - เชสกี ้ครุมลอฟ 

วนัที่ 5. กรุงปร๊าก – เข้าชมปราสาทแห่งปราก - สะพานชาร์ลส์ 

วนัที่ 6. กรุงปร๊าก – กรุงเวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ - บราติสลาว่า 

วนัที่ 7. ปราสาทบราติสลาว่า – Outlet - กรุงบดูาเปสต์ - ลอ่งเรือแม่น า้ดานบู 

วนัที่ 8. กรุงบดูาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – สนามบิน – ดไูบ 

วนัที่ 9. กรุงเทพฯ 
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ   
18.30 น. 

 
21.25 น.  

คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประต ู9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
ออกเดินทางดไูบโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373 

วันท่ี 2 ดูไบ - มวินิค – นูเรมเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก - มวินิค 
00.50 น. เดินทางถงึสนามบินดไูบ รอเปลีย่นเคร่ือง  

04.00 น. ออกเดินทางสูม่ิวนิค โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK 53  

08.35 น. ถึงสนามบินมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี (Germany) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะ
เปลีย่นเป็น 7 ชัว่โมงในวนัที่ 28 ตลุาคม 2562)  ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่
เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองที่มีอาคารบ้านเรือนแบบโบราณที่สวยงามเป็นเอกลกัษณ์ มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
กว่า 900 ปี และเมื่อสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 ฮิตเลอร์ได้ใช้สถานที่แห่งนีเ้ป็นกองบัญชาการทางการทหารเพื่อต่อสู่ใน
สงครามโลกครัง้ที่ 2 และตวัเมืองโดนกลุม่สมัพนัธ์มิตรถลม่เสยีหายเกือบทั่วทัง้เมือง แต่ชาวเมืองก็ได้ร่วมมือกันบูรณะให้
กลบัมาอยู่ในสภาพใกล้เคียงของเดิมมากที่สดุ น าท่านถ่ายรูปกับวิหารเซนต์ลอเรนซ์ (St. Lorenz) วิหารสวยประจ า
เมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
         บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มืองโรเธนเบิร์ก (Rothenburg) หรือชื่อเต็มคือ โรเธนเบิร์ก ออบ แดร์ เทาเบอร์ ROTHENBURG 

OB DER TAUBER อดีตเมืองโบราณจากยคุกลางแห่งแคว้นบาวาเรีย ที่ยังคงเอกลกัษณ์ของกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรม
แบบโกธิค และเรอเนสซองส์ในรูปแบบเยอรมันขนานแท้ ท าให้ที่นี่กลายเป็นเมืองประวัติศาสตร์อันแสนโรแมนติกและ
สมบูรณ์มากที่สดุ เนื่องจากรอดพ้นจากสงครามโลกมาได้ น าท่านชมย่านเมืองเก่าของโรเธนเบิร์ก (Marktplazt) 
ถ่ายรูปกับศาลาว่าการ Ratstrinkstube สไตล์โกธิคเรอเนสซองค์  ให้เวลาลดัเลาะแนวก าแพงเมืองที่โอบล้อมบ้านเรือน
ที่ก่อด้วยอิฐสสีนัต่างๆและมงุด้วยหลงัคาสส้ีมซึง่ถือเป็นเอกลกัษณ์แห่งการสร้างบ้านในยุคกลางของเยอรมัน  จากนัน้น า
ท่านเดินทางสูเ่มืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองที่
ใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลนิและฮมับร์ูก) และเป็นหนึง่ในเมืองมัง่คัง่ที่สดุของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติด
เทือกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนที่จะผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ
เยอรมนีจึงมีเอกลกัษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเองทัง้ด้านศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งได้แก่ ไส้กรอก
เยอรมนั ขาหมทูอด เพรทเซล และเบียร์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั MERCURE MUNICH SUD MESSE SUD หรือเทียบเท่า  

วันท่ี 3 มวินิค – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - จัตุรัสมาเรียน พลาสท์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านสูเ่มืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและ
ออสเตรีย จากนัน้เดินทางขึน้ปราสาทเพื่อเข้าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

  3  CALL ME EASTERN EUROPE 9 DAYS 6 NIGHTS BY EK [GQ3MUC-EK006] 

 

Castle) น าชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึง่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขา
ดจุปราสาทในเทพนิยาย ซึง่เป็นปราสาทของพระเจ้าลดุวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ 
ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์  ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานย่ิง (หาก
คณะไม่สามารถเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ได้  ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิคืนเงินหน้างานท่านละ 13 ยโูร) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ตัวเมืองมิวนิค (Munich) น าชมจัตุรัสมาเรียน พลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้น

ของประวติัศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนีเ้ป็นที่ตัง้ของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่
งดงามซึง่สร้างขึน้ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปี มีหอระฆังสงู 85 เมตร ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวรอ
คอยเฝา้ชมตุ๊กตาไขลานที่จะออกมาเต้นร า เม่ือนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ในช่วงฤดูร้อน อิสระให้ท่าน
เลอืกซือ้สนิค้าแบรนด์เนมและของที่ระลกึตามอธัยาศยั 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั MERCURE MUNICH SUD MESSE SUD หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 มวินิค – ฮัลสตัท - เชสกี ้ครุมลอฟ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 หลงัจากนัน้ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบ 
โอบล้อมด้วยขนุเขาและป่าสเีขียวขจีสวย งามราวกบัภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สดุใน Salzkammergut 
เขตที่อยู่บนอพัเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และ
เป็นพืน้ที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่ง
ความฝัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มืองมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน า้งามแห่งโบฮีเมีย 

เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยเูนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   เมืองนีต้ัง้อยู่ริมสอง
ฝ่ังของแม่น า้วัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตัง้แต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลงัได้รับการอนุรักษ์และขึน้
ทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่ส าคญัแห่งหนึง่ของโลก ให้ท่านถ่ายรูปกับปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) ซึ่งสร้างขึน้เมื่อปีค.ศ.
1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตัง้อยู่ริม
ฝ่ังแม่น า้วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุ้งน า้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั BELLEVUE หรือเทียบเท่า *** กรณีโรงแรมที่พักในเมืองเชสกี ้ครุมลอฟ ไม่เพียงพอต่อ

คณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิย้ายไปนอนเมืองข้างเคียงทดแทน *** 

วันท่ี 5 กรุงปราก – เข้าชมปราสาทแห่งปราก - สะพานชาร์ลส์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสูก่รุงปร๊าก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโล
วาเกีย  ซงึได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอดุรทิศ    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึน้อยู่บนเนินเขาตัง้แต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย 
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Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslid ซึง่ปัจจบุนัเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1918  น าเข้าชมมหาวิหารเซนต์
วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14  นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์
โกธิคที่ใหญ่ที่สดุในกรุงปราก  ซึง่พระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์
ส าคญัในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ  พระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น (กรณีมีพิธีภายใน
มหาวิหาร อาจไม่ได้รับอณุญาตให้เข้าชม) ชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สดุของ
ปราสาท ใช้เป็นที่ประทบัของเจ้าชายโบฮีเมียนทัง้หลาย แล้วเดินเข้าสู่ ย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบัน
มีร้านขายของที่ระลกึ วางจ าหน่ายอยู่มากมาย  จากนัน้น าท่านเดินเล่นบนสะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) สะพาน
เก่าแก่ข้ามแม่น า้วลัตาวา สไตล์โกธิคที่สร้างขึน้ตัง้แต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมยัพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 ชมรูปปัน้โลหะของ
เหล่านักบุญที่ตัง้อยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ และเลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองที่เ รียงรายอยู่บนตลอดแนวสะพาน 
จากนัน้น าท่านเดินสู่ ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old 

Town Hall) ที่สร้างมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตี
บอกเวลาทกุๆชัว่โมง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั MERCURE AMSTERDAM WEST หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 6 กรุงปร๊าก – กรุงเวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ - บราตสิลาว่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางต่อสู ่สูก่รุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสงู 
และพืน้ที่อนัเขียวชอุ่มของป่าไม้แห่งออสเตรีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ซึ่งมีประวัติการ

สร้างมาตัง้แต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึน้ใหม่อย่างสง่างามด้วยจ านวนห้องถึง 
1,441 ห้องในระหว่างปี ค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลบัพลาที่
ประทบั ซึง่ได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ซึง่สวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝร่ังเศส  จากนัน้น าผ่านชมถนน
สายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึน้
ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตวัอาคารได้ถูกท าลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 และเปิดใหม่อีกครัง้ในปี ค.ศ.
1955 ผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึง่เป็นกลุม่อาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชส านักฮัปสบูร์ก มา
ตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 น าชมบริเวณรอบนอก โบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. Stephen’s 

Cathedral) สญัลกัษณ์ของกรุงเวียนนา ซึง่พระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึน้ในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความ
ทกุข์ยากของประชาชน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง (หมูทอดเวียนนา) 
น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสูก่รุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุของประเทศสโลวัก ตัง้อยู่ริม
ฝ่ังแม่น า้ดานบูที่บริเวณพรมแดนของสโลวกั ออสเตรีย และฮงัการี และใกล้กบัพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก  

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 7 ปราสาทบราตสิลาว่า – Outlet - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น า้ดานูบ  
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านถ่ายรูปกับปราสาทบราติสลาว่า (Bratislava Castle) ที่ตัง้เด่นเป็นสง่า อดีตเคยเป็นพระราชวังที่ประทับของ

กษัตริย์ แต่ปัจจุบันเป็นที่ท าการของรัฐบาลสโลวัก และ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจากนัน้น าเข้าสู่ย่านเมืองเก่า (Old Town) 
ศนูย์กลางทางด้านประวติัศาสตร์ เป็นที่ตัง้ของอาคารที่ส าคญัต่างๆมากมาย น าท่านเดินเท้าเข้าสู่บริเวณจัตุรัสกลางเมือง 
ที่ไม่ใหญ่มากนักแต่ก็เปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางและจุดนัดพบ เป็นจัตุรัสที่รายล้อมไปด้วยอาคารส าคัญและสวยงาม
มากมาย รวมทัง้ยงัเป็นที่ตัง้ของศาลากลางเมือง (Old Town Hall) ที่ถกูสร้างขึน้เมื่อช่วงปี ค.ศ. ที่ 14 และในปัจจุบันได้
ปรับเปลีย่นมาเป็นพิภิธภัณฑ์บราติสลาวา จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
บ่าย ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิง้ สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, 

BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย 
***เนื่องจาก OUTLET จะปิดท าการในวนัอาทิตย์ ถ้าหากคณะใดตรงกับวันอาทิตย์ในวันนัน้ ทางบริษัทขอสลบัโปรแกรม
ไปในวนัถดัไปแทน*** น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชผ่านย่านเกษตรกรรมข้ามพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมือง

หลวงของ ประเทศฮังการี (Hungary) ซึง่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้
ชาติที่มี อารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพนัปี ถงึกบัได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น า้ดานูบ” ชมเมืองที่ได้ชื่อว่า
งดงามติดอนัดบัโลกด้วยทศันียภาพบนสองฝ่ังแม่น า้ดานูบ น าท่านล่องเรือแม่น า้ดานูบอันเลื่องช่ือ ชมความงามของ
ทิวทศัน์และอารยะธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปีมาแล้วที่ตัง้เรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคาร
ต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นที่ร ่าลือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสงูถึง 365 
ยอด นอกจากนีท้่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น า้ดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY 
CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ที่ใช้ในการสร้างได้ถูกน ามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน (การล่องเรือขึน้อยู่กับ
สภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดหุนาว น า้ในแม่น า้อาจกลายเป็นน า้แข็ง จนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงิน
จ านวน 10 ยโูรต่อท่าน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั ACHAT PREMIUM H.  หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 8 กรุงบูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – สนามบิน – ดูไบ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอกของอาคาร
พระราชวงัโบราณ แล้วชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึง่เคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้
กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียส ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยัง
เป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสร้างในสไตล์นีโอ -โกธิก หลงัคาสลับสี
สวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สดุในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า 
ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่หน้า ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบู
ดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น า้ดานูบได้อย่างดีป้อมแห่งนีส้ร้างขึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮัง
กาเรียน 

 น าเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าในร้านค้า
ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
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16.00  น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ EK112 

23.20 น. ถงึสนามบินดไูบ รอเปลีย่นเคร่ือง 

วันท่ี 9 กรุงเทพฯ 
03.40 น. ออกเดินทางต่อสูก่รุงเทพด้วยเที่ยวบิน EK376  

*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทาง 10-18 ก.ค. 62 จะออกเดินทางเวลา 02.50 น.และไปถงึกรุงเทพเวลา 12.30 น. *** 

13.15 น.  ถงึ สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวสัดิภาพ 
 

อัตราค่าบริการ CALL ME EASTERN EUROPE 9 DAYS 6 NIGHTS 

เยอรมนี ออสเตรีย เชก็ สโลวกั ฮังการี โดยสายการบนิเอมิเรตส์ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ท่านละ 

11-19 ม.ิย. 62 45,988.- 45,988.- 45,988.- 29,988.- 6,900.- 

10-18 ก.ค. 62 52,988.- 52,988.- 52,988.- 29,988.- 6,900.- 

5-13 ส.ค. 62 52,988.- 52,988.- 52,988.- 29,988.- 6,900.- 

10-18 ก.ย. 62 49,988.- 49,988.- 49,988.- 32,988.- 6,900.- 

17-25 ก.ย. 62 49,988.- 49,988.- 49,988.- 32,988.- 6,900.- 

1-9 ต.ค. 62 49,988.- 49,988.- 49,988.- 32,988.- 6,900.- 

13-21 ต.ค. 62 49,988.- 49,988.- 49,988.- 32,988.- 6,900.- 

20-28 ต.ค. 62 49,988.- 49,988.- 49,988.- 32,988.- 6,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมัน 
(ผู้ยื่นวีซ่าต้องช าระเงนิตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอตัโนมติั 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

  7  CALL ME EASTERN EUROPE 9 DAYS 6 NIGHTS BY EK [GQ3MUC-EK006] 

 

4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
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4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมนั (ประมาณ 2,300 บาท ช าระพร้อมเงินมดัจ า) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (17 EURO) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (27 EURO) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 
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3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือ
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซี่าเดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 น ิว้ ใบหนา้ 90 % 

ของพืน้ทีรู่ปถา่ย จ านวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  

คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหูท ัง้ 2 ขา้ง, หา้ม

ตกแตง่รูป, รูปไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ 

เพือ่ความถูกตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการท างาน  

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที่มีชือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

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

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษา

อยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา

ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ ์ 

4.2  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

4.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ และขอส าเนาหนา้พาสปอรต์หรอื

บัตรประชาชนของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายใหด้ว้ย 

4.2.2ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในส าเนาบญัชบีุ๊คแบ๊งคข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื่องดว้ย

นะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัด

สมัภาษณ์ 

 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 
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-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซี่า 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณด์ว้ยกนักบับุตรทีส่ถานทตูดว้ย** 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

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

7. สญัชาตปัิจจุบัน ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 

12. อาชพีปัจจุบัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

             ไมเ่คย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

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

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 
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tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

  14  CALL ME EASTERN EUROPE 9 DAYS 6 NIGHTS BY EK [GQ3MUC-EK006] 

 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................. 

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 
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