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มิวนิค | โรเธนเบิร์ก | ปราสาทนอยชวานสไตน์ | ฮัลสตัท | เวียนนา 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

CALL ME EASTERN EUROPE  

เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการ ี9 วัน 6 คืน 

Vb9k]u  เดินทาง ธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563  

ราคาแนะน าเริ่มตน้เพียง 46,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วันท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วันท่ี 2. ดูไบ - มิวนิค – นูเรมเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก - มิวนิค  

วันท่ี 3. มิวนิค – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - จัตุรัสมาเรียน พลาสท์ 

วันที่ 4. มิวนิค – ฮัลสตัท - เชสกี้ ครุมลอฟ 

วันท่ี 5. กรุงปร๊าก – เข้าชมปราสาทแห่งปราก - สะพานชาร์ลส์ 

วันท่ี 6. กรุงปร๊าก – กรุงเวยีนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ - บราติสลาวา่ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   

17.30 น. 
 

20.35 น.  

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ 
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
ออกเดินทางดูไบโดยสายการบนิเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373 

 

วันที่ 2 ดูไบ - มิวนิค – นูเรมเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก - มิวนิค 

00.50 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง  

03.30 น. ออกเดินทางสู่มิวนิค โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK 53 

07.10 น. ถึงสนามบินมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี (Germany) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะ
เปล่ียนเป็น 6 ชั่วโมงในวันที่ 08 ตุลาคม 2563)  ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองที่มีอาคารบ้านเรือนแบบโบราณที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ มี

ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี และเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ฮิตเลอร์ได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นกองบัญชาการ

ทางการทหารเพื่อต่อสู่ในสงครามโลกครั้งที่ 2 และตัวเมืองโดนกลุ่มสัมพันธ์มิตรถล่มเสียหายเกือบทั่ วทั้งเมือง แต่

ชาวเมืองก็ได้ร่วมมือกันบูรณะให้กลับมาอยู่ในสภาพใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด น าท่านถ่ายรูปกับวิหารเซนต์ลอ

เรนซ์ (St. Lorenz) วิหารสวยประจ าเมือง 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

         บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองโรเธนเบิร์ก (Rothenburg) หรือชื่อเต็มคือ โรเธนเบิร์ก ออบ แดร์ เทาเบอร์ 

ROTHENBURG OB DER TAUBER อดีตเมืองโบราณจากยุคกลางแห่งแคว้นบาวาเรีย ที่ยังคงเอกลักษณ์ของ

กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโกธิค และเรอเนสซองส์ในรูปแบบเยอรมันขนานแท้ ท าให้ที่นี่กลายเป็นเมือง

ประวัติศาสตร์อันแสนโรแมนติกและสมบูรณ์มากที่สุด เนื่องจากรอดพ้นจากสงครามโลกมาได้ น าท่านชมย่านเมือง

เก่าของโรเธนเบิร์ก (Marktplazt) ถ่ายรูปกับศาลาว่าการ Ratstrinkstube สไตล์โกธิคเรอเนสซองค์  ให้เวลา
ลัดเลาะแนวก าแพงเมืองที่โอบล้อมบ้านเรือนที่ก่อด้วยอิฐสีสันต่างๆและมุงด้วยหลังคาสีส้มซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์แห่ง

การสร้างบ้านในยุคกลางของเยอรมัน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศ

เยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและ

ฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระ

ปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนที่จะผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนีจึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็น

ของตัวเองทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเล่ืองชื่อ ซึ่งได้แก่ ไส้กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์ 

ค่่า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก MERCURE MUNICH SUD MESSE SUD หรือเทียบเท่า  
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วันที่ 3 มิวนิค – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - จัตุรัสมาเรียน พลาสท์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนี

และออสเตรีย จากนั้นเดินทางขึ้นปราสาทเพื่อ เข้าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ 

(Neuschwanstein Castle) น าชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ 

ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ชม

ความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์  ซึ่งเป็นนัก

ประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง *** หากคณะไม่สามารถเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ได้  ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์คืนเงินหน้างานท่านละ 13 ยูโร และถ่ายรูปด้านนอกกับปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็นการ

ทดแทน *** 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ตัวเมืองมิวนิค (Munich) น าชมจัตุรัสมาเรียน พลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็น
จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค  บริเวณนี้ เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบ

สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 

85 เมตร ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที่จะออกมาเต้นร า เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 

17.00 น. ในช่วงฤดูร้อน อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมและของที่ระลึกตามอัธยาศัย 
ค่่า อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย 

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MERCURE MUNICH SUD MESSE SUD หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 4 มิวนิค – ฮัลสตัท - เชสกี้ ครุมลอฟ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริม
ทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน 

Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็น
ไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมือง
เสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ างามแห่ง
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โบฮีเมีย เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   เมืองนี้
ตั้งอยู่ริมสองฝ่ังของแม่น้ าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังได้รับการ

อนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก ให้ท่านถ่ายรูปกับปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) 
ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายุ

เก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุ้งน้ า 
ค่่า รบัประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก BELLEVUE หรือเทียบเท่า  
*** กรณีโรงแรมที่พักในเมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปนอน

เมืองข้างเคียงทดแทน *** 
 

วันที่ 5 กรุงปราก – เข้าชมปราสาทแห่งปราก - สะพานชาร์ลส ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสู่กรุงปร๊าก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค

โกสโลวาเกีย  ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย น่าเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัย
เจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslid ซึ่งปัจจุบันเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918  น าเข้าชม

มหาวิหารเซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14  นับว่า
เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก  ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่

เก็บพระศพของกษัตริย์ส าคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4 , พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ  พระเจ้าแมกซิมิเล่ียนที่ 
2 เป็นต้น (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไม่ได้รับอณุญาตให้เข้าชม) ชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็น
หนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แล้ว เดินเข้าสู่ย่านช่างทอง

โบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันมีร้านขายของที่ระลึก วางจ าหน่ายอยู่มากมาย  จากนั้นน าท่านเดินเล่นบน
สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ าวัลตาวา สไตล์โกธิคที่สร้างขึ้นตั้งแต่กลาง

คริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ 

และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่เรียงรายอยู่บนตลอดแนวสะพาน จากนั้นน าท่านเดินสู่ ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” 
ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่น
คือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง 

ค่่า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
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ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก DUO หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 6 กรุงปราก – กรุงเวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ - บราติสลาว่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางต่อสู่ สู่กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิว
เขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้แห่งออสเตรีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย น่าเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ซึ่งมีประวัติ
การสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วย

จ านวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปี ค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระ

โรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส  

จากนั้นน าผ่านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่าน
ชมโรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารได้ถูกท าลายไปในระหว่างสงครามโลกครั้ง

ที่ 2 และเปิดใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ.1955 ผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคย
เป็นที่ประทับของราชส านักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 น าชมบริเวณรอบ

นอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้าง

ขึ้นในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน 

ค่่า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หมูทอดเวียนนา) 

น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัก 

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าดานูบที่บริเวณพรมแดนของสโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก  

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 7 ปราสาทบราติสลาว่า – Outlet - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้่าดานูบ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านถ่ายรูปกับปราสาทบราติสลาว่า (Bratislava Castle) ที่ตั้งเด่นเป็นสง่า อดีตเคยเป็นพระราชวังที่ประทับ
ของกษัตริย์ แต่ปัจจุบันเป็นที่ท าการของรัฐบาลสโลวัก และ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจากนั้นน าเข้าสู่ย่านเมืองเก่า (Old 
Town) ศูนย์กลางทางด้านประวัติศาสตร์ เป็นที่ตั้งของอาคารที่ส าคัญต่างๆมากมาย น าท่านเดินเท้าเข้าสู่บริเวณจัตุรัส

กลางเมือง ที่ไม่ใหญ่มากนักแต่ก็เปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางและจุดนัดพบ เป็นจัตุรัสที่รายล้อมไปด้วยอาคารส าคัญ

และสวยงามมากมาย รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของศาลากลางเมือง (Old Town Hall) ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อช่วงปี ค.ศ. ที่ 14 
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และในปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนมาเป็นพิภิธภัณฑ์บราติสลาวา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer 
Outlet in Parndorf  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บ่าย ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, 
BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆ
อีกมากมาย ***เนื่องจาก OUTLET จะปิดท าการในวันอาทิตย์ ถ้าหากคณะใดตรงกับวันอาทิตย์ในวันนั้น ทางบริษัท

ขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน*** น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชผ่านย่านเกษตรกรรมข้ามพรมแดนสู่ กรุง

บูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงาม
ด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มี อารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น 

“ไข่มุกแห่งแม่น้ าดานูบ” ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝ่ังแม่น้ าดานูบ น าท่านล่องเรือ

แม่น้่าดานูบอันเลื่องชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปีมาแล้วที่ตั้งเรียงราย

กันอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นที่ร่ าลือ ด้วยสถาปัตยกรรม

แบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรก

ที่สร้างข้ามแม่น้ าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใช้ในการสร้าง
ได้ถูกน ามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน (การล่องเรือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว น้ าในแม่น้ า

อาจกลายเป็นน้ าแข็ง จนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงินจ านวน 10 ยูโรต่อท่าน 

ค่่า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ACHAT PREMIUM H.  หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 8 กรุงบูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – สนามบิน – ดูไบ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอกของอาคาร

พระราชวังโบราณ แล้วชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวม
มงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียส ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ

มาก และยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสร้างในสไตล์นีโอ -โกธิก 

หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระ

บรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่หน้า ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) 
จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ าดานูบได้อย่างดีป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 

โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน 

 น าเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้า
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ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

14.50  น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ EK112 
** คณะเดินทางวันที่ 10-18 ก.พ. 63 ออกเดินทาง เวลา 15.10 น. ถึงดูไบ 23.25 น. ** 
** คณะเดินทางวันที่ 13-21 มี.ค. 63 ออกเดินทาง เวลา 15.20 น. ถึงดูไบ 23.35 น. ** 

23.05 น. ถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครือ่ง 
 

วันที่ 9 กรุงเทพฯ 

02.50 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพด้วย เที่ยวบิน EK 376 
12.30 น.
  

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ 

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

ราคาแนะน าเริ่มต้นเพียง 
CALL ME EASTERN EUROPE 

เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน 
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ป ี
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

02 - 10 ธ.ค. 62 46,900.- 46,900.- 46,900.- 26,100.- 6,900.- 

24 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 32,100.- 6,900.- 

10 – 18 ก.พ. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 32,100.- 6,900.- 

13 – 21 มี.ค. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 32,100.- 6,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมัน 
(ผู้ยื่นวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 3,500บาท 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ท่ีนั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านั้น 
2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น 
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทั้งหมด 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
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9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่ส่ังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมัน (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชําระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่นจํานวนเงิน โดยประมาณ 3,500 

บาท) 
6. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (17 EURO) 
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 EURO) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยท่ีเกิดขึ้นจริง 

 

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. สําหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พํานักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ํากว่า 6 เดือน 
ผู้เดินทางต้องไปยื่นคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคําร้องขอวีซ่า และจํานวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ต่ํากว่า 3 หน้า 
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5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได้สํารองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเกบ็ค่ามดัจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อํานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
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ข้อมูลเพิ่มเตมิเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (เยอรมนี)  

** ย่ืนวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ย่ืนวีซ่า VFS Global (จามจุรีสแควร์) ** 

ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วัน  

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องน าส่งเข้าสถานทูต  

และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 

 

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เร่ือย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับ

ประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และ

หนังสือเดินทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  
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***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ 

หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบ

ทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนี้รวมไปถึงผู้

เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 1.5x2 นิ้ว ใบหน้า 90 % 

ของพื้นที่รูปถ่าย จ านวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามสวมแว่นตา  

คอนแทคเลนส์ หรือเคร่ืองประดับ , เปิดผมให้เห็นหูทั้ง 2 ข้าง, ห้าม

ตกแต่งรูป, รูปไม่เลอะหมึก ไม่มีรอยแม็ก, ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

แนะน าให้ลูกค้าไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ 

เพ่ือความถูกต้อง 

 

3. หลักฐานการท างาน  

- เป็นพนักงาน    หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างาน    

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)  

- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญา

เช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นตัน 

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก าลังศึกษา

อยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอมและ

ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดอืนก่อนยื่นวีซ่า) 

- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญมาด้วย 

 

4. หลักฐานการเงิน  

4.1 ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู้เดินทาง ถ่ายส าเนา

ย้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญช ีโดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แล้วค่อยปรับ

ยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน ก่อนวันนัดสัมภาษณ์  

สัดส่วนใบหน้า 90% 
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4.2  กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง  

4.2.1. ต้องท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พร้อมเอกสารแสดง

ความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น และขอส าเนาหน้าพาสปอร์ตหรือ

บัตรประชาชนของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ด้วย 

4.2.2ถ่ายส าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย 

5. หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายส าเนามาทั้ง 2 เล่ม 

6. หากในส าเนาบัญชีบุ๊คแบ๊งค์ของลูกค้ามีการแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดือนล่าสุด (เดือนตอ่เน่ืองด้วย

นะคะ) แนะน าให้ขอเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พร้อมปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัด

สัมภาษณ์ 

 

**สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจ า, บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

 

7. เอกสารส่วนตัว ถ่ายเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบียนบ้าน 

-บัตรประชาชน 

-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี) 

-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี) 

-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) 

8. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดา

จะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบิดา

จะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบดิามาด้วย 

-หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสือระบุยินยอม

ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกันกับเดก็ จากอ าเภอต้นสังกดั พร้อม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
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ว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบตุรแต่เพียงผู้เดียว 

 

**กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี บิดาและมารดาจะต้องเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า 

พร้อมกับเดินทางมาสัมภาษณ์ด้วยกันกับบุตรทีส่ถานทูตด้วย** 

 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิ่มเติม

ได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 

 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศเยอรมนี 

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

 
ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 

 

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

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

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………. 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศที่เกดิ…………………………………………………………………………………………………. 

7. สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบยีน)        แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า                แยกกันอยู่                       หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต) 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอ านาจ

ปกครอง/ดูแลผู้เยาว์ 

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

11. ที่อยูต่ามทะเบียนบ้านของผู้ขอ 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………… 

    หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..................................................... 

12. อาชีพปัจจุบัน........................................................................................................ 

13. ชื่อบริษัทที่ท างาน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  ส าหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ทีอ่ยู่ของ

สถาบันศึกษา 

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

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

14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รบัในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

             ไม่เคย 

     เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันที่.......................................ถึงวันที่....................................... 

15. เคยถกูพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นกอ่นหน้านี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายส าเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย** 

 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

      ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

        กรุณาระบุชื่อ .............................................. 

สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ    …………………………………………………..…. 

   เงินสด     สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 
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   บัตรเครดติ      ที่พักที่มีผูจ้ัดหาให้ 

   ช าระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว    ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพ านักมีผู้ออกให ้

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ

ทั้งส้ิน ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง

เท่านั้น 

 
 

 
 
 
 
 


