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บูดาเปสต ์- ป้อมชาวประมง - ฮโีรส่แควร ์- ลอ่งเรอืแม่น ้ าดานูบ 

เดเบรเซน - ซาเซเล - บราซอฟ - ชินายา - บราน - ซีบิว - อารดั - ซีแกรด็  

ชอ้ปป้ิง ถนน VACIUTCA 

 



ก าหนดการเดินทาง :  

วนัแรก  กรุงเทพฯ  
22.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T ประตู 9 โดยสาย

การบนิเอมเิรตส ์(EK) พบกบัเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยอานวยความสะดวก 
 

วนัที่สอง  กรุงเทพฯ - บูดาเปสต ์(ฮงัการ)ี - เดเบรเซน 

02.25 น.     ออกเดนิทางสู่ เมอืงบูดาเปสต ์ประเทศฮงัการี โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK371 / EK111 

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ 0535-0850*.*.*. 

12.45 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิบูดาเปสต ์(BUDAPEST) ประเทศฮงัการ ีหลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้...น าท่าน ชมบูดาเปสต ์เมอืงทีต่ ัง้อยู่สองฝัง่แมน่ า้ โดยฝัง่ดานูบแยกเป็นเมอืงเก่าอยู่ฝัง่

ตะวนัตก และฝัง่เปสตเ์ป็นเมอืงใหมอ่ยู่ฝัง่ตะวนัออก ถ่ายรูปกบัป้อม (FISHERMAN’S BASTION) ซึง่ป้อม

ปราการชาวประมง อนุสรณจ์ากการสูร้บของชาวประมงกบัพวกมองโกลทีรุ่กรานบูดาเปสต ์ในช่วงปีค.ศ.1241   

จากจดุน้ีสามารถมองเหน็ทวิทศันง์ดงามของตวัเมอืงได ้ …น าท่านถ่ายรูปกบัลานฮีโร่สแควร ์อนุสรณ์สถาน 1,000 

ปี ของประเทศฮงัการี 

จากนัน้อสิระใหท่้านถ่ายรูปกบัมหาวหิารแมททอิสั (MATTHIAS CHURCH) โบสถเ์ก่าแก่ทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก

การปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมยั ผ่านชมถนนเสน้ทีส่วยงามที่สุดของบูดาเปสตท์ีม่อีาคารสวยงามหลายอาคาร 

น าท่าน ลอ่งเรอืชมความสวยงามของสองฝัง่แมน่ า้ดานูบ 

  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงเดเบรเซน (DEBRECEN) ประเทศฮงัการ ี(231 กม.)  เมอืงใหญ่เป็นอนัดบัสอง
ในฮงัการี บูดาเปสต ์หลวง มนัเป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดในฮงัการีในศตวรรษที ่18 และยงัคงเป็นหน่ึงในเมอืงวฒันธรรม

ส าคญัของฮงัการี 

ทีพ่กั LYCIUM DEBRECEN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สาม  เดเบรเซน - คลูซนาโบกา - ซาซาเร 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงหลวงแห่งประวตัศิาสตรภ์ูมภิาคทรานซลิเวเนีย (TRANSYLVANIA 

REGION) ทีโ่ดดเด่นทางดา้นวฒันธรรมและมรดกทาง

ศาสตร ์เมอืงคลูซนาโปกา (CLUJ NAPOCA) (220 กม.)  *.*.*. 
หมายเหตุ : ความแตกต่างของเวลาโลกจะเพิม่ขึ้น 1 ช ัว่โมง *.*.*. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 
บา่ย น าท่าน ชม (ดา้นหนา้)โบสถเ์ซนตไ์มเคิล (ST. MICHAEL'S 

CHURCH) โบสถค์ริสตนิ์กายโรมนัคาทอลกิ สรา้งขึ้นราวๆ

ศตวรรษที ่14 เป็นโบสถท์ีไ่ดร้บัการยอมรบัว่ามหีอคอยสูง (76 เมตร) ทีสุ่ดในโรมาเนียโดยส่วนทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดใน



โบสถ ์คือ แท่นบูชา และส่วนที่ถูกเพิม่เติมเขา้มาใหม่คือ หอนาฬกิา ซึง่ถกูสรา้งขึ้นใน ช่วงระหว่างปี 1837-1862 

ปจัจบุนัเป็นครสิตจกัรขนาดใหญ่เป็นอนัดบัทีส่องของประเทศโรมาเนีย  

 ชมจตัรุสั AVRAM IANCU ..น าชมโบสถ ์DORMITION OF THE 

THEOTOKOS หน่ึงในโบสถโ์บสถโ์รมนัเนียนออรโ์ธดอ็กซ ์ทีม่ชีื่อเสยีง

มากทีสุ่ดของโรมาเนีย โดยโบสถถ์กูสรา้งขึ้นในช่วงปี 1923-1933 โดม

หลกัของโบสถแ์รงบนัดาลใจจากโดมของสุเหร่าโซเฟียในอสิตนับูล 

จากนัน้น าท่านเดนิทาง เมอืงซาเซเร (SACELE) (288 กม.) เมอืงทีต่ ัง้อยู่

ในเขตบราซอฟในช่วงปี1950 เป็นหมู่บา้นเลก็ๆ ซึง่ในช่วงศตวรรษที่ 11 ไดจ้ดัว่าเป็นหมู่บา้นส าคญัๆ อกีเมอืงหน่ึง

ในโรมาเนีย... 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั RAMADA BRASOV HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สี่  ซาซาเร - บราซอฟ - ซินายา - บราน - ซีบวิ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงบราซอฟ (BRASOV) (11 กม.) เมอืงทีใ่หญ่ที่สุดแห่งแควน้ทรานซลิวาเนีย 

แควน้ทีส่วยงามและมชีื่อเสยีงสุดของโรมาเนีย  

น าท่าน ชมย่านใจกลางเมอืงและจตัรุสักลางเมอืงซึง่มหีอนาฬกิาที่สวยงามสูงโดดเด่นแสดงเวลาใหผู้ค้นทีเ่ดนิผ่าน

ไปมา ...น าท่านชมโบสถด์ าทีม่ชีื่อเสยีงหรอืที่รูจ้กัในนาม BLACK CHURCH สรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1383 ซึง่จดัเป็น 

โบสถท์ี ่ก่อสรา้งตามแบบศิลปะโกธคิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโรมาเนีย สาเหตุทีเ่รียกว่าโบสถด์ า กเ็พราะว่า

โบสถแ์ห่งน้ีถกูไฟไหมเ้มือ่ปี ค.ศ.1689 ท าใหค้ราบด าจากเขมา่เกาะไปท ัว่ผนงัโบสถจ์นกลายเป็นสี

ด า เพือ่ใหเ้ป็นความแปลกและเป็นจดุเด่นของโบสถ.์..  

จากนัน้น าชมตลาดใหญ่ใจกลางเมอืงบราซอฟ WALKING STREET ตลาดน้ีเป็นถนนระหว่าง

ตกึขนาดใหญ่ยาวตดิต่อกนั ขา้วของทีข่ายมมีากมายหลายชนิดฝร ัง่เศส  

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงซนิายา (SINAIA) (49 กม.) ต ัง้อยู่ในเขตพราโฮวา (PRAHOVA 

COUNTRY)ในเทอืกเขาคารเ์พเธยีน (CARPATHIAN MOUNTAINS) เป็นเมอืงรสีอรท์ที่ไดร้บัความนิยมเมอืง

หน่ึงของประเทศโรมาเนีย  

น าท่านชม(ดา้นหนา้)ปราสาทเพเลส (PELES CASTLE) ไดช้ื่อว่า 

ปราสาททีส่วยทีสุ่ดในโรมาเนีย ตัง้อยู่ในหุบเขาบูเซก ิสรา้งขึ้นเมือ่

ปี ค.ศ.1873 โดยกษตัรยิค์าโรลที ่1 ปฐมกษตัรยิแ์ห่งโรมาเนีย ใช ้

เวลาสรา้งนานถงึ 10 ปี การก่อสรา้งตวัปราสาทใชช่้างฝีมอืเอกจาก

หลายประเทศ ดงันัน้ปราสาทแห่งน้ีจงึเป็นการผสมผสานสุดยอด

ความงามของศิลปะจากหลายเชื้อชาต ิภายในปราสาทตกแต่งหรูหราอลงัการดว้ยไมแ้กะสลกัลวดลายงดงาม  

*.*.*. หมายเหตุ : ค่าเขา้ท่านละ ประมาณ 12.10USD // 10.85 EURO // 420 BAHT อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่21 ม.ิย. 60 

กรุณาตดิต่อหวัหนา้ทวัร ์*.*.*. 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงบราน (BRAN) (52 กม.) คืออกีเมอืงที่มชีื่อเสยีงมากเมอืงหน่ึงในเขตบราโชฟ (BRASOV 

COUNTY) ของประเทศโรมาเนีย ดว้ยชื่อเสยีงในเรื่องของต านานผดูีดเลอืดหรอืความเชื่อทีว่่าเมอืงแห่งน้ีเป็นทีอ่ยู่

ของแวมไพรใ์นอดีต... 



เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย น าท่านชม(ดา้นหนา้)ปราสาทบราน หรอื ปราสาทแดร็กคิวลา่ (BRAN 

CASTLE) อนัลอืล ัน่โด่งดงัไปท ัว่โลกปราสาทน้ี สรา้งขึ้นในปี ค.ศ.

1212 เป็นปราสาทหนิสขีาวสูงกว่า 200 ฟตุ ตัง้อยู่บนภเูขาสูงชนัใกล ้

เมอืง Brasov อดตีใชเ้ป็นป้อมปราการเพือ่ป้องกนัการรุกรานจากพวก

เตริก์ ในขณะนัน้โรมาเนียแบง่เป็นแควน้ทรานซลิวาเนีย กบัวลัลาเชยี 

มเีจา้ชายนกัรบผูเ้ก่งกาจและเหี้ยมโหด คือ เจา้ชายวลาดเทเปสซึ่ซึง่เป็นผูค้รองปราสาทแห่งน้ี  เจา้ชายปฏบิตักิารรบ

ต่อตา้นการโจมตีของพวกเติรก์อย่างกลา้หาญจนไดช้ยัชนะ กิตติศพัทค์วามโหดรา้ยของเจา้ชายมาจากพฤติกรรม

แปลกๆ เช่น เมือ่จบัศตัรูไดจ้ะทรมานดว้ยการเอาไมห้ลาวเสยีบกน้ของศตัรูจนทะลุไปจนถงึไหล่แลว้ปกัไมไ้วท้ี่หนา้

ปราสาทจนกว่าศตัรูจะตายคาไมห้ลาว นอกจากนัน้เจา้ชายยงัชอบกนิอาหารทีเ่ป็นเน้ือสดๆ ต่อมาพระองคไ์ดร้บัการ

ยกย่องขึ้นเป็นกษตัรยิผู์ย้ิง่ใหญ่ของอาณาจกัรวลัลาเชีย ส่วนที่ปราสาทแห่งน้ีโด่งดงัในฐานะปราสาทแดรก็คูล่านัน้ก็

เป็นเพราะหนงัสอื DRACULA ของนกัเขยีนชาวไอริชทีช่ื่อ BRAM STOKER ทีใ่ชป้ราสาทบรานแห่งน้ีเป็นฉาก

ของนวนิยาย   

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซบีวิ (SIBIU) (140 กม.) เมอืงทีร่  า่รวยทีสุ่ดแห่งแควน้ทรานซลิวาเนียอยู่ระหว่าง

เทอืกเขาทรานซลิวาเนียไปและโอลต์ แวเลย ์

น าท่านเดินชมเมอืงซบีวิ เมอืงซึง่ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกเมือ่ปี 2004 และในปี ค.ศ.

2007 ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นเมอืงหลวงแห่งวฒันธรรมยุโรปตดิอนัดบัสถานที่ทีง่ดงามที่สุดของยุโรปและเป็น

ศูนยก์ลางทางวฒันธรรมทีส่  าคญัทีสุ่ดของโรมาเนีย ...ชมบา้นเรือนทีม่คีวามโดดเด่น

สวยงามตามแบบสถาปตัยกรรมเยอรมนัทีม่สีสีนัสวยงามดัง่เมอืงตุก๊ตา ..ชมดา้นหนา้

ของโบสถซ์บีวิ (SIBIU’S EVANGELICAL CATHEDRAL) โบสถเ์ก่าแก่กลางเมอืงที่

สรา้งต ัง้แต่ปี ค.ศ.1320 จนแลว้เสรจ็ในปี 1520 เป็นสถาปตัยกรรม 

โคธคิตามแบบของเยอรมนัผสมผสานกบัศิลปะดัง้เดมิของโรมาเนีย ลกัษณะโบสถม์ี

ยอดแหลม 5 ยอด ยอดที่สูงสุดวดัได ้คือ 74 เมตร ในอดีตเคยเป็นทีก่กัขงัและฝงัศพ

บตุรชายของเจา้ชายวลาดเทเปส (ท่านแดรก็คูลา่) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั IBIS HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หา้  ซีบวิ - ซีแกรด็  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอารดั (ARAD) (320 กม.) เป็นเขตการปกครองระดบัเทศมณฑล (JUDEŢ) ของ

ประเทศโรมาเนีย มพีรมแดนตดิกบัประเทศฮงัการีศูนยก์ลางการบริหารเทศมณฑลตัง้อยู่ที่เมอืงอารดั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซแีกรด็ (SZEGED) (103  กม.) เมอืงท่องเทีย่วทีต่ ัง้อยู่ทางภาคใตข้องประเทศ

ฮงัการ ีเป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศยงัไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น ซนัไชน ์ซติี้  เน่ืองจากเป็นเมอืง

ทีม่แีสงแดดตลอดทัง้ปีมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงต ัง้อยู่ริมแมน่ า้ทสิซา (TISZA RIVER) แมน่ า้ส  าคญัอีกสายของประเทศ  



อสิระถ่ายรูปดอมสแควร ์(DOM SQUARE) จตัรุสัขนาดใหญ่ทีสุ่ดของประเทศและของเมอืงซแีกรด็ โดยมเีน้ือที่

ถงึประมาณ 12,000 ตารางเมตร อกีท ัง้ยงัเป็นที่ต ัง้ของโบสถโ์วทฟี (VOTIVE CHURCH) โบสถเ์ก่าแก่ทีใ่หญ่เป็น

อนัดบั 4 ของประเทศ โดยโบสถถ์กูสรา้งขึ้นในช่วงปี 1913 และแลว้เสรจ็ในปี 1930  

อสิระถ่ายรูปโบสถซ์เีกด (SZEGED SYNAGOGUE) โบสถเ์ก่าแก่ของศาสนายวิในเมอืงโดยโบสถถ์กูสรา้งขึ้น

ในช่วงปี 1907 ซึง่ไดร้บัการออกแบบโดยโดยสถาปนิกชาว

ฮงัการชีื่อ LIPOT BAUMHORN ถกูสรา้งขึ้นในสไตล ์

MAGYAR มเีพดานสูงรูปทรงกลมในรูปแบบการ

ผสมผสานศิลปะแบบอารต์นูโวและมวัร ์ 

ผ่านชมโรงละครแห่งชาติซเีกด 

(NATIONAL THEATRE OF 

SZEGED) และผ่านชมอาคารศาลากลางเมอืงซแีกรด็ (SZEGED CITY HALL) อาคารสี

เหลอืงที่สรา้งขึ้นในศิลปะแบบอารต์นูโวและนีโอบารอ็ค ถกูสรา้งขึ้นในช่วงปี 1883 เป็นอกี

หน่ึงอาคารทีม่คีวามสวยงาม 

อสิระชอ้ปป้ิงถนนคาราสซ ์(KARASZ STREET) ซึง่ถอืว่าเป็นถนนหลกัในย่านใจกลาง

เมอืง สองขา้งทางนัน้เต็มไปดว้ยเหลา่อาคาร รา้นคา้ ทีม่คีวามโดดเด่นทางดา้นสถาปตัยกรรม ... 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั   NOVOTEL SZEGED HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หก  ซีแกร็ด - บูดาเปสต ์- ดูไบ - กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านออกเดนทางกลบัสู่ กรุงบูดาเปสต ์ประเทศฮงัการี  ..ใหท่้านไดอ้สิระกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ 

ณ ถนน VACIUTCA ไดเ้วลาอนัสมควร…น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ ...เพือ่เดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

22.35 น.  ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที่ EK112 /EK 376  

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ : 2320-0340 *.*.*. 

 

วนัที่เกา้   สนามบนิสุวรรณภมิู 
13.15 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

 

*.*. ๑๑ ** _ _ ** ๑๑ *.*. 

 
 



อตัราค่าใชจ้า่ย :  

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

12-18 ต.ค 39,999.- 37,999.- 6,500.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนี า้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง ** 

 
อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั  (Economy Class) ไป-กลบัตามกรุป๊ เท่านัน้ 
2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าอาหารตามรายการทวัร ์
5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในภมูปิระเทศทีม่ี

อากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชมุ 

อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัที่เมอืงเดมิ โดยบรษิทัจะค านึงถงึความเหมาะสมและ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

6. ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์(ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น 

จากอบุตัิเหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบั 

 ประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง 

2. ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % (ในกรณีตอ้งการใบก ากบัภาษ)ี 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯ 

4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

5. ค่าวซี่าเชงเกน้ท่านละ 3,500.- บาท 

6. ค่าทปิคนขบัรถ 10 ยูโร / ท่าน  

7. ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์25 ยูโร /  ท่าน 
 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเตม็จ านวน 

 กรณียกเลกิการเดนิทาง (ทกุกรณี) เก็บค่าทวัรเ์ตม็จ านวน  



 
 

หมายเหต ุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ ) และ/

หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ   แกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทรพัยส์นิสูญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยั

บางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศ

ไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ใน ดุลพนิิจของสถาน

ฑตู เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ า

หรอืท ัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านทราบ

และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าฮงัการ ี
 

 หนงัสอืเดนิทาง (Passport) ตอ้งมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือนและมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซี่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

 รูปถา่ย (พี้นหลงัขาวเท่านั้น) 

- รูปถ่ายปจัจุบนัหนา้ตรงขนาด  3.5*4.5 CM น้ิว จ านวน 3  ใบ (ใชรู้ปสพีื้น

หลงัขาว ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิลม์เท่านั้นรูปโพลา

ลอยด/์สติ๊กเกอรใ์ชไ้ม่ได)้ และกรุณาเขยีนชื่อ-นามสกลุตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป 

  หลกัฐานการเงิน ประเภทออมทรพัย ์ / สถานทูตไม่รบัพิจารณาบัญชี กระแส

รายวนั 

-  สเตทเมน้ทร์ายการเดนิบญัชียอ้นหลงั 6เดือน หรอืย่างนอ้ย 4 เดือน(อพัเดท

ยอด ไม่เกนิ 7 วนันับจากวนัยื่นเอกสาร) ยอดเงนิในบญัชีขัน้ต า่ 100,000.- 

- หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร (แบงค ์การนัต)ี ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบัสเตทเมน้ และชื่อ-นามสกลุภาษาองักฤษตอ้งตรงตาม

หนา้พาสปอรต์ (ออกไมเ่กนิ 15 วนั นบัจากวนัทีย่ื่น ) (ใชท้ ัง้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได)้ 
 

  หลกัฐานการท างาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเท่านัน้) 

กรณีเป็นพนักงาน 

- หนงัสือรบัรองการท างานตวัจริง  ระบุอาชีพ-ต าแหน่ง, เงนิเดือนและระยะเวลาในการท างาน (อายุไมเกิน 1 เดือนก่อนยื่น 

และชื่อ นามสกลุภาษาองักฤษ ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

กรณีเป็นเจา้ของกจิการ 

- ใชส้  าเนาหนังสือรบัรองบริษทัที่มีชื่อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้มท ัง้เซ็นชื่อรบัรองส าเนาและ

ประทบัตราบรษิทัฯ (อายุส าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน)  

กรณีเป็นนักเรยีนหรอืนักศึกษา 

หนงัสอืรบัรองการเป็นนกัเรียน นกัศึกษาตวัจริง เป็นภาษาองักฤษจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัที่ก  าลงัศึกษาอยู่ (อายุไมเกิน 

1 เดอืนก่อนยืน่)  

   ส าเนาทะเบยีนบา้น (พรอ้มตวัจรงิ) พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

   ส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาใบสูตบิตัร (กรณีอายุต า่กว่า 20 ปี) พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

   ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกลุ (ถา้มี) (พรอ้มตวัจรงิ) พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

   ส าเนาใบทะเบยีนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสยีชีวติ)  (พรอ้มตวัจรงิ) พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

** เอกสารทกุอย่างทีเ่ป็นส าเนา หา้มถ่ายรูปและ้ปริ้น ตอ้งถ่ายเอกสารจากตน้ฉบบั หรอืสแกนเท่านัน้ค่ะ 

** ส าหรบัผูเ้ยาวอ์ายุต า่กว่า 18 ปี ที่เดินทางคนเดียวหรอืเดินทางกบับดิาหรอืมารดาเพยีงคนเดียวจ าเป็นตอ้งยืน่หนงัสอืยนิยอมจาก

บดิาหรอืมารดาอกีคนทีไ่ม่ไดเ้ดินทางไปดว้ยและจะตอ้งออกมาจากทางอ าเภอเท่านัน้ พรอ้มท ัง้สูตบิตัรทะเบยีนบา้นและใบเปลีย่น

นามสกลุ (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ) ในใบค ารอ้งขอ    วซี่า ขอ้ 37 จะตอ้งมลีายเซน็ตข์องบดิามารดาพรอ้มท ัง้ถ่ายส าเนา 

หนงัสอืเดนิทางของบดิามารดาดว้ยในกรณีทีบ่ดิามารดาไมม่หีนงัสอืเดนิทางผูส้มคัรตอ้งเขยีนหนงัสอือธบิายพรอ้มแนบส าเนาบตัร

ประชาชนของบดิามารดาดว้ย 

 

หมายเหต ุ : กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถออกค่าใชจ้า่ยเองได ้



- ผูท้ีอ่อกค่าใช่จ่ายใหจ้ะตอ้งเป็นพ่อ แม ่พี ่นอ้งสามแีละภรรยาเท่านัน้และจะตอ้งมหีลกัฐานเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพือ่แสดงว่าเป็น

บคุคลทีอ่อกค่าใช่จ่ายใหท้ ัง้หมดพรอ้มท ัง้ถ่ายส าเนาทะเบยีนบา้น 

- ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอยู่ดว้ยกนัโดยไมจ่ดทะเบยีนจะตอ้งมหีนงัสอืชี้แจง้เป็นภาษาองักฤษ ใหท้างสถานทูตทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ในการจองทัวร์ ต้องจองพร้อมหน้าพาสปอร์ต + มัดจ า 
ทางบริษทัจะถือว่าการจองทัวร์โดยสมบูรณ์ 

รายละเอยีด ประวตัิส่วนตัวของแต่ละท่านทีต้่องกรอกให้ครบทั้งหมดทุกช่องตามความเป็นจริง 
(ส าคัญมากมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีา) 

 
ช่ือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกดิ / เลขทีบ่ัตรประชาชน 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ(จ าเป็นมาก ในกรณีทีท่างสถานทูตต้องการติดต่อในกรณีเร่งด่วน) 
.............................................................................................................................................................................................. 
 

พาสปอร์ต เล่มเก่า เลขที ่/ วันทีอ่อก / วนัทีห่มดอายุ 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกี่ปี /  เบอร์บ้าน / เบอร์มือถือ /สถานทีเ่กดิ(จังหวดัทีเ่กดิ) 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน  /  เบอร์บ้าน  
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
อาชีพปัจจุบัน / ช่ือและทีอ่ยู่บริษัท / ต าแหน่ง / เบอร์โทรศัพท์ทีท่ างาน / วนัเร่ิมงาน /  
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
*กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี ช่ือ บิดา นามสกุล (ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกดิ / สัญชาติ  / สถานทีเ่กดิ  
.............................................................................................................................................................................................. 
*กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี ช่ือ มารดา นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วนัเดือนปีเกดิ / สัญชาต ิ / สถานทีเ่กดิ 

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



ใบจองทวัร์ 
 
รายการทวัร์................................................................................วนัเดินทาง.................................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ...........................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด......................................คน  (ผูใ้หญ่.......................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี................ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด..............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.............หอ้งพกั 3 เตียง...........) 
                รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

 
**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น (กรุณาแจง้วนัท่ีท าการจอง) 
อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 
รายละเอียดอ่ืน ๆ................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
ยืนยนัราคา ผูใ้หญ่............................เด็ก.........................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด......................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว   ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

(.......................................................)      
   

 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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