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บูดาเปสต์ - ป้ อมชาวประมง - ฮีโร่สแควร์ - ล่องเรือแม่น้ าดานู บ
เดเบรเซน - ซาเซเล - บราซอฟ - ชินายา - บราน - ซีบวิ - อารัด - ซีแกร็ด
ช้อปปิ้ ง ถนน VACIUTCA

กาหนดการเดินทาง :
วันแรก
22.00 น.

กรุงเทพฯ
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9 โดยสาย
การบินเอมิเรตส์ (EK) พบกับเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยอานวยความสะดวก

วันที่สอง
02.25 น.

กรุงเทพฯ - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เดเบรเซน
ออกเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK371 / EK111
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีส่ นามบินดูไบ 0535-0850*.*.*.
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง สนามบินบูดาเปสต์ (BUDAPEST) ประเทศฮังการี หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรเรียบร้อยแล ้ว...นาท่าน ชมบูดาเปสต์ เมืองทีต่ งั้ อยู่สองฝัง่ แม่นา้ โดยฝัง่ ดานู บแยกเป็ นเมืองเก่าอยู่ฝงั ่
ตะวันตก และฝัง่ เปสต์เป็ นเมืองใหม่อยู่ฝงั ่ ตะวันออก ถ่ายรูปกับป้ อม (FISHERMAN’S BASTION) ซึง่ ป้ อม
ปราการชาวประมง อนุสรณ์จากการสูร้ บของชาวประมงกับพวกมองโกลทีร่ ุกรานบูดาเปสต์ ในช่วงปี ค.ศ.1241
จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองได้ …นาท่านถ่ายรูปกับลานฮีโร่สแควร์ อนุสรณ์สถาน 1,000
ปี ของประเทศฮังการี
จากนัน้ อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอสั (MATTHIAS CHURCH) โบสถ์เก่าแก่ทไ่ี ด้รบั ผลกระทบจาก
การปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย ผ่านชมถนนเส้นทีส่ วยงามทีส่ ุดของบูดาเปสต์ทม่ี อี าคารสวยงามหลายอาคาร
นาท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝัง่ แม่นา้ ดานู บ

12.45 น.

คา่

ทีพ่ กั

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเดเบรเซน (DEBRECEN) ประเทศฮังการี (231 กม.) เมืองใหญ่เป็ นอันดับสอง
ในฮังการี บูดาเปสต์ หลวง มันเป็ นเมืองใหญ่ทส่ี ุดในฮังการีในศตวรรษที่ 18 และยังคงเป็ นหนึ่งในเมืองวัฒนธรรม
สาคัญของฮังการี
LYCIUM DEBRECEN HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่สาม
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั
วันที่ส่ี
เช้า

เดเบรเซน - คลูซนาโบกา - ซาซาเร
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองหลวงแห่งประวัตศิ าสตร์ภูมภิ าคทรานซิลเวเนีย (TRANSYLVANIA
REGION) ทีโ่ ดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมและมรดกทาง
ศาสตร์ เมืองคลูซนาโปกา (CLUJ NAPOCA) (220 กม.) *.*.*.
หมายเหตุ : ความแตกต่างของเวลาโลกจะเพิม่ ขึ้น 1 ชัว่ โมง *.*.*.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นาท่าน ชม (ด้านหน้า)โบสถ์เซนต์ไมเคิล (ST. MICHAEL'S
CHURCH) โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก สร้างขึ้นราวๆ
ศตวรรษที่ 14 เป็ นโบสถ์ทไ่ี ด้รบั การยอมรับว่ามีหอคอยสูง (76 เมตร)
ทีส่ ุดในโรมาเนียโดยส่วนทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในโบสถ์ คือ แท่นบูชา และส่วนที่
ถูกเพิม่ เติมเข้ามาใหม่คอื หอนาฬกิ า ซึง่ ถูกสร้างขึ้นใน ช่วงระหว่างปี
1837-1862 ปัจจุบนั เป็ นคริสตจักรขนาดใหญ่เป็ นอันดับทีส่ องของ
ประเทศโรมาเนีย
ชมจัตรุ สั AVRAM IANCU ..นาชมโบสถ์ DORMITION OF THE THEOTOKOS หนึ่งในโบสถ์โบสถ์โรมัน
เนียนออร์โธด็อกซ์ ทีม่ ชี ่อื เสียงมากทีส่ ุดของโรมาเนีย โดยโบสถ์ถกู สร้างขึ้นในช่วงปี 1923-1933 โดมหลักของ
โบสถ์แรงบันดาลใจจากโดมของสุเหร่าโซเฟี ยในอิสตันบูล
จากนัน้ นาท่านเดินทาง เมืองซาเซเร (SACELE) (288 กม.) เมืองทีต่ งั้ อยู่ในเขตบราซอฟในช่วงปี 1950 เป็ นหมูบ่ า้ น
เล็กๆ ซึง่ ในช่วงศตวรรษที่ 11 ได้จดั ว่าเป็ นหมูบ่ า้ นสาคัญๆ อีกเมืองหนึ่งในโรมาเนีย...
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
RAMADA BRASOV HOTEL หรือเทียบเท่า
ซาซาเร - บราซอฟ - ซินายา - บราน - ซีบวิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองบราซอฟ (BRASOV) (11 กม.) เมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดแห่งแคว้นทรานซิลวาเนีย
แคว้นทีส่ วยงามและมีช่อื เสียงสุดของโรมาเนีย
นาท่าน ชมย่านใจกลางเมืองและจัตรุ สั กลางเมืองซึง่ มีหอนาฬกิ าทีส่ วยงามสูงโดดเด่นแสดงเวลาให้ผูค้ นทีเ่ ดินผ่าน
ไปมา ...นาท่านชมโบสถ์ดาทีม่ ชี ่อื เสียงหรือทีร่ ูจ้ กั ในนาม BLACK CHURCH สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1383 ซึง่ จัดเป็ น
โบสถ์ท่ี ก่อสร้างตามแบบศิลปะโกธิคทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโรมาเนีย สาเหตุทเ่ี รียกว่าโบสถ์ดา ก็เพราะว่า
โบสถ์แห่งนี้ถกู ไฟไหม้เมือ่ ปี ค.ศ.1689 ทาให้คราบดาจากเขม่าเกาะไปทัว่ ผนังโบสถ์จนกลายเป็ นสี
ดา เพือ่ ให้เป็ นความแปลกและเป็ นจุดเด่นของโบสถ์...
จากนัน้ นาชมตลาดใหญ่ใจกลางเมืองบราซอฟ WALKING STREET ตลาดนี้เป็ นถนนระหว่าง
ตึกขนาดใหญ่ยาวติดต่อกัน ข้าวของทีข่ ายมีมากมายหลายชนิดฝรัง่ เศส
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซินายา (SINAIA) (49 กม.) ตัง้ อยู่ในเขตพราโฮวา (PRAHOVA
COUNTRY)ในเทือกเขาคาร์เพเธียน (CARPATHIAN MOUNTAINS) เป็ นเมืองรีสอร์ททีไ่ ด้รบั ความนิยมเมือง
หนึ่งของประเทศโรมาเนีย
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นาท่านชม(ด้านหน้า)ปราสาทเพเลส (PELES CASTLE) ได้ช่อื ว่า ปราสาททีส่ วยทีส่ ุดในโรมาเนีย ตัง้ อยู่ในหุบเขาบู
เซกิ สร้างขึ้นเมือ่ ปี ค.ศ.1873 โดยกษัตริยค์ าโรลที่ 1 ปฐมกษัตริยแ์ ห่งโรมาเนีย ใช้เวลาสร้างนานถึง 10 ปี การ
ก่อสร้างตัวปราสาทใช้ช่างฝี มอื เอกจากหลายประเทศ ดังนัน้ ปราสาทแห่งนี้จงึ เป็ นการผสมผสานสุดยอดความงาม
ของศิลปะจากหลายเชื้อชาติ ภายในปราสาทตกแต่งหรูหราอลังการด้วยไม้แกะสลักลวดลายงดงาม
*.*.*. หมายเหตุ : ค่าเข้าท่านละ ประมาณ 12.10USD // 10.85 EURO // 420 BAHT อัตราแลกเปลีย่ น ณ วันที่
21 มิ.ย. 60 กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ *.*.*.
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบราน (BRAN) (52 กม.) คืออีกเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงมากเมืองหนึ่งในเขตบราโชฟ (BRASOV
COUNTY) ของประเทศโรมาเนีย ด้วยชื่อเสียงในเรื่องของตานานผีดูดเลือดหรือความเชื่อทีว่ า่ เมืองแห่งนี้เป็ นทีอ่ ยู่
ของแวมไพร์ในอดีต...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นาท่านชม(ด้านหน้า)ปราสาทบราน หรือ ปราสาทแดร็กคิวล่า (BRAN
CASTLE) อันลือลันโด่
่ งดังไปทัว่ โลกปราสาทนี้ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.
1212 เป็ นปราสาทหินสีขาวสูงกว่า 200 ฟุต ตัง้ อยู่บนภูเขาสูงชันใกล ้
เมือง Brasov อดีตใช้เป็ นป้ อมปราการเพือ่ ป้ องกันการรุกรานจากพวก
เติรก์ ในขณะนัน้ โรมาเนียแบ่งเป็ นแคว้นทรานซิลวาเนีย กับวัลลาเชีย
มีเจ้าชายนักรบผูเ้ ก่งกาจและเหี้ยมโหด คือ เจ้าชายวลาดเทเปสซึซ่ ง่ึ เป็ นผูค้ รองปราสาทแห่งนี้ เจ้าชายปฏิบตั กิ ารรบ
ต่อต้านการโจมตีของพวกเติรก์ อย่างกล ้าหาญจนได้ชยั ชนะ กิตติศพั ท์ความโหดร้ายของเจ้าชายมาจากพฤติกรรม
แปลกๆ เช่น เมือ่ จับศัตรูได้จะทรมานด้วยการเอาไม้หลาวเสียบก้นของศัตรูจนทะลุไปจนถึงไหล่แล ้วปักไม ้ไว้ทห่ี น้า
ปราสาทจนกว่าศัตรูจะตายคาไม ้หลาว นอกจากนัน้ เจ้าชายยังชอบกินอาหารทีเ่ ป็ นเนื้อสดๆ ต่อมาพระองค์ได้รบั การ
ยกย่องขึ้นเป็ นกษัตริยผ์ ูย้ ง่ิ ใหญ่ของอาณาจักรวัลลาเชีย ส่วนทีป่ ราสาทแห่งนี้โด่งดังในฐานะปราสาทแดร็กคูลา่ นัน้ ก็
เป็ นเพราะหนังสือ DRACULA ของนักเขียนชาวไอริชทีช่ ่อื BRAM STOKER ทีใ่ ช้ปราสาทบรานแห่งนี้เป็ นฉาก
ของนวนิยาย
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองซีบวิ (SIBIU) (140 กม.) เมืองทีร่ า่ รวยทีส่ ุดแห่งแคว้นทรานซิลวาเนียอยู่ระหว่าง
เทือกเขาทรานซิลวาเนียไปและโอล์ต แวเลย์
นาท่านเดินชมเมืองซีบวิ เมืองซึง่ ได้รบั การยกย่องให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมือ่ ปี 2004 และในปี ค.ศ.
2007 ได้รบั การยกย่องให้เป็ นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรปติดอันดับสถานทีท่ ง่ี ดงามทีส่ ุดของยุโรปและเป็ น
ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญทีส่ ุดของโรมาเนีย ...ชมบ้านเรือนทีม่ คี วามโดดเด่น
สวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมเยอรมันทีม่ สี สี นั สวยงามดัง่ เมืองตุก๊ ตา ..ชมด้านหน้า
ของโบสถ์ซบี วิ (SIBIU’S EVANGELICAL CATHEDRAL) โบสถ์เก่าแก่กลางเมืองที่
สร้างตัง้ แต่ปี ค.ศ.1320 จนแล้วเสร็จในปี 1520 เป็ นสถาปัตยกรรม
โคธิคตามแบบของเยอรมันผสมผสานกับศิลปะดัง้ เดิมของโรมาเนีย ลักษณะโบสถ์มี
ยอดแหลม 5 ยอด ยอดทีส่ ูงสุดวัดได้ คือ 74 เมตร ในอดีตเคยเป็ นทีก่ กั ขังและฝังศพ
บุตรชายของเจ้าชายวลาดเทเปส (ท่านแดร็กคูลา่ )
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
IBIS HOTEL หรือเทียบเท่า
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ซีบวิ - ซีแกร็ด
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดนิทางสู่ เมืองอารัด (ARAD) (320 กม.) เป็ นเขตการปกครองระดับเทศมณฑล (JUDEŢ) ของ
ประเทศโรมาเนีย มีพรมแดนติดกับประเทศฮังการีศูนย์กลางการบริหารเทศมณฑลตัง้ อยู่ทเ่ี มืองอารัด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองซีแกร็ด (SZEGED) (103 กม.) เมืองท่องเทีย่ วทีต่ งั้ อยู่ทางภาคใต้ของประเทศ
ฮังการี เป็ นเมืองทีม่ ขี นาดใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของประเทศยังได้รบั การยกย่องให้เป็ น ซันไชน์ ซิต้ ี เนื่องจากเป็ นเมือง
ทีม่ แี สงแดดตลอดทัง้ ปี มากทีส่ ุดแห่งหนึ่งตัง้ อยู่รมิ แม่นา้ ทิสซา (TISZA RIVER) แม่นา้ สาคัญอีกสายของประเทศ
อิสระถ่ายรูปดอมสแควร์ (DOM SQUARE) จัตรุ สั ขนาดใหญ่ทส่ี ุดของประเทศและของเมืองซีแกร็ด โดยมีเนื้อที่

ถึงประมาณ 12,000 ตารางเมตร อีกทัง้ ยังเป็ นทีต่ งั้ ของโบสถ์โวทีฟ (VOTIVE CHURCH) โบสถ์เก่าแก่ทใ่ี หญ่เป็ น
อันดับ 4 ของประเทศ โดยโบสถ์ถกู สร้างขึ้นในช่วงปี 1913 และแล้วเสร็จในปี 1930
อิสระถ่ายรูปโบสถ์ซเี กด (SZEGED SYNAGOGUE) โบสถ์เก่าแก่ของศาสนายิวในเมืองโดยโบสถ์ถกู สร้างขึ้น
ในช่วงปี 1907 ซึง่ ได้รบั การออกแบบโดยโดยสถาปนิกชาว
ฮังการีช่อื LIPOT BAUMHORN ถูกสร้างขึ้นในสไตล์
MAGYAR มีเพดานสูงรูปทรงกลมในรูปแบบการ
ผสมผสานศิลปะแบบอาร์ตนู โวและมัวร์
ผ่านชมโรงละครแห่งชาติซเี กด
(NATIONAL THEATRE OF
SZEGED) และผ่านชมอาคารศาลากลางเมืองซีแกร็ด (SZEGED CITY HALL) อาคารสี
เหลืองทีส่ ร้างขึ้นในศิลปะแบบอาร์ตนู โวและนีโอบาร็อค ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1883 เป็ นอีก
หนึ่งอาคารทีม่ คี วามสวยงาม
อิสระช้อปปิ้ งถนนคาราสซ์ (KARASZ STREET) ซึง่ ถือว่าเป็ นถนนหลักในย่านใจกลาง
เมือง สองขา้ งทางนัน้ เต็มไปด้วยเหล่าอาคาร ร้านค้า ทีม่ คี วามโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม ...
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
NOVOTEL SZEGED HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่หก
เช้า

ซีแกร็ด - บูดาเปสต์ - ดูไบ - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดนทางกลับสู่ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ..ให้ท่านได้อสิ ระกับการช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ
ณ ถนน VACIUTCA ได้เวลาอันสมควร…นาท่านเดินทางสู่สนามบิน ...เพือ่ เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK112 /EK 376
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีส่ นามบินดูไบ : 2320-0340 *.*.*.

22.35 น.
วันที่เก้า
13.15 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*.*. ๑๑ ** _ _ ** ๑๑ *.*.

อัตราค่าใช้จา่ ย :
วันที่เดินทาง

12-18 ต.ค

ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

39,999.-

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยวเพิม่
ไม่มีเตียงเสริม

37,999.-

6,500.-

** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีนา้ มันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง **

อัตรานี้ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (Economy Class) ไป-กลับตามกรุป๊ เท่านัน้
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
ค่าอาหารตามรายการทัวร์
ค่าห้องพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในภูมปิ ระเทศทีม่ ี
อากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม
อันเป็ นผลทาให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ทีเ่ มืองเดิม โดยบริษทั จะคานึงถึงความเหมาะสมและ
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท เงือ่ นไขตามกรมธรรม์ (ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข้ใน
จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่ นย้ายกลับ
ประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
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อัตรานี้ ไม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง
ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % (ในกรณีตอ้ งการใบกากับภาษี)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ
ค่าอาหารและเครื่องดืม่ สัง่ พิเศษ
ค่าวีซ่าเชงเก้นท่านละ 3,500.- บาท
ค่าทิปคนขับรถ 10 ยูโร / ท่าน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 25 ยูโร / ท่าน

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระเต็มจานวน
 กรณียกเลิกการเดินทาง (ทุกกรณี) เก็บค่าทัวร์เต็มจานวน
หมายเหตุ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทากรุป๊ ได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผูใ้ หญ่ ) และ/
หรือ ผูร้ ่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ ที างบริษทั ฯ ยินดีคนื เงินให้ทงั้ หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อน่ื ให้ถา้ ต้องการ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ แก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพย์สนิ สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั
บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์น้ เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล ้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพือ่ ให้อยู่ใน ดุลพินิจของสถาน
ฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจา
หรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านทราบ
และยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
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เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าฮังการี
 หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนและมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
 รูปถ่าย (พี้นหลังขาวเท่านั้น)
- รูปถ่ายปัจจุบนั หน้าตรงขนาด 3.5*4.5 CM นิ้ว จานวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพ้ นื
หลังขาว ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิ ล์มเท่านั้นรูปโพลา
ลอยด์/สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไวด้ า้ นหลังรูป
 หลักฐานการเงิน ประเภทออมทรัพย์ / สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชี กระแส
รายวัน
- สเตทเม้นท์รายการเดินบัญชียอ้ นหลัง 6เดือน หรือย่างน้อย 4 เดือน(อัพเดท
ยอด ไม่เกิน 7 วันนับจากวันยื่นเอกสาร) ยอดเงินในบัญชีขน้ั ตา่ 100,000.- หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็ นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม้น และชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษต้องตรงตาม
หน้าพาสปอร์ต (ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันทีย่ น่ื ) (ใช้ทง้ั 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ งไม่ได้)
 หลักฐานการทางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบนั เท่านัน้ )
กรณี เป็ นพนักงาน
- หนังสือรับรองการทางานตัวจริง ระบุอาชีพ-ตาแหน่ ง, เงินเดือนและระยะเวลาในการทางาน (อายุไมเกิน 1 เดือนก่อนยื่น
และชื่อ นามสกุลภาษาอังกฤษ ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)
กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ
- ใช้ส าเนาหนัง สือ รับ รองบริษทั ที่มีช่ือ ของผู เ้ ดิน ทางเป็ น กรรมการหรือ หุน้ ส่ ว น พร้อ มทัง้ เซ็น ชื่อรับ รองสาเนาและ
ประทับตราบริษทั ฯ (อายุสาเนาไม่เกิน 3 เดือน)
กรณี เป็ นนักเรียนหรือนักศึกษา
หนังสือรับรองการเป็ นนักเรียน นักศึกษาตัวจริง เป็ นภาษาอังกฤษจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก่ าลังศึกษาอยู่ (อายุไมเกิน
1 เดือนก่อนยืน่ )
 สาเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมตัวจริง) พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
 สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาใบสูตบิ ตั ร (กรณี อายุตา่ กว่า 20 ปี ) พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) (พร้อมตัวจริง) พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
 สาเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (กรณี คู่สมรสเสียชีวติ ) (พร้อมตัวจริง) พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
** เอกสารทุกอย่างทีเ่ ป็ นสาเนา ห้ามถ่ายรูปแล ้ะปริ้น ต้องถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ หรือสแกนเท่านัน้ ค่ะ
** สาหรับผูเ้ ยาว์อายุตา่ กว่า 18 ปี ที่เดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวจาเป็ นต้องยืน่ หนังสือยินยอมจาก
บิดาหรือมารดาอีกคนทีไ่ ม่ได้เดินทางไปด้วยและจะต้องออกมาจากทางอาเภอเท่านัน้ พร้อมทัง้ สูตบิ ตั รทะเบียนบ้านและใบเปลีย่ น
นามสกุล (ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นนามสกุล) ในใบคาร้องขอ วีซ่า ข้อ 37 จะต้องมีลายเซ็นต์ของบิดามารดาพร้อมทัง้ ถ่ายสาเนา
หนังสือเดินทางของบิดามารดาด้วยในกรณีทบ่ี ดิ ามารดาไม่มหี นังสือเดินทางผูส้ มัครต้องเขียนหนังสืออธิบายพร้อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชนของบิดามารดาด้วย
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หมายเหตุ : กรณี ผูเ้ ดินทางไม่สามารถออกค่าใช้จา่ ยเองได้
- ผูท้ อ่ี อกค่าใช่จ่ายให้จะต้องเป็ นพ่อ แม่ พี่ น้องสามีและภรรยาเท่านัน้ และจะต้องมีหลักฐานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ แสดงว่าเป็ น
บุคคลทีอ่ อกค่าใช่จ่ายให้ทงั้ หมดพร้อมทัง้ ถ่ายสาเนาทะเบียนบ้าน
- ในกรณีทผ่ี ูเ้ ดินทางอยู่ดว้ ยกันโดยไม่จดทะเบียนจะต้องมีหนังสือชี้แจ้งเป็ นภาษาอังกฤษ ให้ทางสถานทูตทราบ

รหัสทัวร์ : THV1-EK-EU-12-18OCT17H
ในการจองทัวร์ ต้ องจองพร้ อมหน้ าพาสปอร์ ต + มัดจา
ทางบริษทั จะถือว่ าการจองทัวร์ โดยสมบูรณ์
รายละเอียด ประวัติส่วนตัวของแต่ ละท่ านทีต่ ้ องกรอกให้ ครบทั้งหมดทุกช่ องตามความเป็ นจริง
(สาคัญมากมีผลต่ อการพิจารณาวีซ่า)
ชื่ อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / เลขทีบ่ ัตรประชาชน
..............................................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์ มือถือ(จาเป็ นมาก ในกรณีทที่ างสถานทูตต้ องการติดต่ อในกรณีเร่ งด่ วน)
..............................................................................................................................................................................................
พาสปอร์ ต เล่มเก่า เลขที่ / วันทีอ่ อก / วันทีห่ มดอายุ
..............................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกีป่ ี / เบอร์ บ้าน / เบอร์ มือถือ /สถานทีเ่ กิด(จังหวัดที่เกิด)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน / เบอร์ บ้าน
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
อาชีพปัจจุบัน / ชื่ อและทีอ่ ยู่บริษัท / ตาแหน่ ง / เบอร์ โทรศัพท์ ทที่ างาน / วันเริ่มงาน /
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
*กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี ชื่ อ บิดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / สัญชาติ / สถานทีเ่ กิด
..............................................................................................................................................................................................
*กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี ชื่ อ มารดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / สัญชาติ / สถานทีเ่ กิด
..............................................................................................................................................................................................

