


 

ออสเตรีย ฮังการี 7 วนั 
 

 
 
 
 

เดินทางวนัท่ี 29 พ.ย.- 5 ธ.ค.2560 
 

วนัพธุ กรงุเทพฯ สนามบินสวุรรณภมิู  

22.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร ์D สายการบนิไทย ประต ู2-3  

พบเจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัผูเ้ดนิทางทุกท่านดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทาง 

 

วนัพฤหสัฯ กรงุเทพฯ-เวียนนา (ออสเตรีย)-บูดาเปสต ์(ฮงัการี) 

01.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG-936  

07.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเวียนนา ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง น าท่านเขา้ชมภายในของ 

พระราชวงัเชรินน์บรนุน์ ในอดตีเป็นทีป่ระทบัของจกัรพรรดแิละจกัรพรรดนิีแหง่ราชวงศฮ์บัสบ์รูก์ ตัง้แต่

ครสิตศ์ตวรรษที ่17 สรา้งขึน้ดว้ยศลิปะสไตลบ์ารอ็ก และตกแต่งภายนอกดว้ยสเีหลอืง ซึง่เป็นสไตลท์ีโ่ปรดปรานของ

จกัรพรรดนิีมาเรยี เทเรซ่าผูย้ิง่ใหญ่  ทีค่รองอ านาจอย่างยาวนานถงึ 40 ปี จากนัน้น าท่านไปยงั ถนนคารท์เนอรส์ต

ราเซ่ ถนนคนเดนิ แหล่งชอ้ปป้ิงทีม่รีา้นคา้สนิคา้แบรนดเ์นม และของทีร่ะลกึ ท่านจะไดถ่้ายรปูหรอืเขา้ไปเดนิชม

ภายในของ มหาวิหารเซนต ์สตีเฟ่น วหิารสไตลโ์กธกิคูบ่า้นคู่เมอืง ทีส่รา้งเสรจ็ในปี ค.ศ.1160 



กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจนี 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต ์( Budapest)  เมืองหลวงของ ประเทศฮงัการี ซึง่ไดช้ื่อว่าเป็นเมอืงที่

ทนัสมยัและสวยงามดว้ยศลิปวฒัน ธรรมของชนเผ่าแมกยาร ์ทีม่อีารยธรรมอนัยิง่ใหญ่ รุ่งเรอืงมานานกว่าพนัปี 

บดูาเปสตไ์ดร้บัการขนานนามวา่เป็น “ไขมุ่กแห่งแม่น ้าดานู้บ” เพราะความงามของแม่น ้า รวมทัง้อาคารสองฝัง่แม่น ้า

ไดช้ื่อว่างดงามตดิอนัดบัโลก  น าท่านถ่ายรปูกบั ป้อมชาวประมง Fisherman’s Bastion จุดชมววิเหนือเมอืงบดูาที่

ท่านสามารถชมความงามของแม่น ้าดานูบไดอ้ย่างดป้ีอมแห่งนี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงั

กาเรยีน ถ่ายรปูดา้นนอก มหาวิหารนักบุญแมททีอสั จากนัน้น าท่านนัง่รถผ่านชมสะพานเชน สะพานถาวรแห่ง

แรกทีส่รา้งเชื่องระหว่างฝัง่บดูา และเปสต ์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง กลูาชดนิเนอร ์ฟังดนตรพีืน้เมอืง ไพเราะ เสนาะใจ 

น าท่านเดนิทางเขา้สู ่โรงแรม MERCURE BUDA หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัศกุร ์ บูดาเปสต-์เซนเทนเดร-้เอซเทอกอม-บูดาเปสต ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนชมหมู่บำ้น เซนเทนเดร ้เมอืงทีต่ัง้อยูใ่กลก้บัเมอืงบดูำเปสต ์รมิฝัง่แม่น ้ำดำนูบ ในอดตีเป็นเมอืงทีอ่ยูข่อง

บรรดำศลิปินจำกทัว่ยุโรป ชมอำคำรบำ้นเรอืน และโบสถส์ไตล ์กรกีออโทดอกซ ์และเคยเป็นแหล่งทีศ่ลิปินจำกหลำย

ทีห่ลำยทำงนิยมมำอำศยัอยู่ เพรำะประทบัใจในบรรยำกำศควำมงำมของเซนเทนเดร ้ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่

เมืองเอซเทอกอม เมอืงหลวงดัง้เดมิของฮงักำร ีตัง้อยู่ใกลช้ำยแดนประเทศสโลวกั น ำท่ำนถ่ำยรปูกบั มหาวิหารเอ

ซเทอกอม ซึง่เป็นมหำวหิำรแหง่แรกของประเทศ และเป็นวหิำรใหญ่ทีส่ดุในฮงักำร ี 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัสูบ่ดูำเปสต ์ถ่ำยรปูกบั จตรุสัวีรชน หรอืฮีโรส่แควร ์ทีร่ฐับำลไดส้รำ้งเป็นอนุสรณ์สถำนทีร่ะลกึ 

ครบรอบหนึ่งพนัปีอำณำจกัรชำวแมกยำร ์หรอืฮงักำเรยีนในปัจจุบนั เป็นอนุสรณ์สถำนสงูสุฟ้่ำ บนยอดสดุคอืทตู

สวรรคใ์นนิมติของกษตัรยิส์ตเีฟน ทีท่รงพระสบุนิว่ำ ทตูสวรรคม์ำสวมมงกุฎใหพ้ระองคไ์ดเ้ป็น กษตัรยิค์รสิเตยีน

พระองคแ์รกของฮงักำร ีดำ้นหน้ำอนุสำวรยีเ์ป็นรปูบรรพบุรุษชำวแมก็ยำร ์7 คน ทีเ่ป็นผูน้ ำเผ่ำต่ำงๆ อยู่บนฐำนของ

อนุสรณ์สถำน ก่อนน าท่าน ล่องเรอืแม่น ้าดานู้บ ชมความงามของอาคารสองฝัง่แม่น ้า เช่นอาคารรฐัสภา ทีไ่ดช้ื่อว่า

งดงามตดิอนัดบัโลก จำกนัน้ใหเ้วลำท่ำนเดนิเล่น-ชอ้ปป้ิง บน ถนนวำช ิทีม่รีำ้นคำ้, ของทีร่ะลกึมำกมำย ใหเ้ลอืกชม 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าท่านเดนิทางเขา้สู ่โรงแรม MERCURE BUDA หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัเสาร ์ บูดาเปสต-์ปารด์อรฟ์ เอา๊เลท (ออสเตรีย)-ลินซ ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงพารน์ดอรฟ์ ทีต่ัง้ของเอ๊าทเ์ลต็ทีใ่หญ่ทีส่ดุในออสเตรยี สู ่McArthurGlen Designer  

Outlet in Parndorf ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเช่น GUCCI, BALLY, HUGO 

BOSS, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, , DIESEL , PRADA และ

อื่นๆ อกีมากมาย 



กลางวนั เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้า อาหารกลางวนัจะอิสระตามอธัยาศยัภายในเอา๊ทเ์ลต็ 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองลินซ ์อกีหนึ่งเมอืงใหญ่ของออสเตรยี ทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าดานูบ น าท่านสูย่่านจตุัรสั

เมอืงเก่าทีม่คีวามสวยงามดว้ยศลิปะแบบบารอคไม่ดอ้ยไปกว่าเมอืงอื่นของออสเตรยี  
ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าท่านเดนิทางเขา้สู ่โรงแรม PARK INN BY RADISSON หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัอาทิตย ์ ลินซ-์ทะเลสาบฮลัลส์ตทั-เวียนนา 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่เมืองฮลัสตทั Hallstatt เมอืงรมิทะเลสาบฮลัสตทั ทีส่วยงามและไดร้บัการบนัทกึจากองคก์าร

ยเูนสโกใ้หเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลก ใหท้่านเดนิเล่นถ่ายรปูไปตามถนนเลยีบทะเลสาบสูจุ่ดชมววิทีส่วยงาม และมี

ความเป็นหมู่บา้นชนบทเลก็ๆ ทีม่อีากาศแสนบรสิทุธิ ์ใหเ้วลาอสิระเดนิเล่นถ่ายรปูไปตามถนนเลยีบทะเลสาบสูจุ่ดชม

ววิทีส่วยงาม และมคีวามเป็นหมูบ่า้นชนบทเลก็ๆ ทีม่อีากาศแสนบรสิทุธิ ์เลอืกถ่ายววิสวยๆ ของตวัเมอืงทีถู่กโอบ

ลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและเทอืกเขาสงูตระหง่าน  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่นครเวียนนา นครหลวงแห่งสาธารณรฐัออสเตรีย ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นเมอืงแห่งดนตรคีลาสสคิของ

โลก น าท่านเกบ็ภาพสวยๆของ พระราชวงัเบลลว์าแดร ์อดตีทีป่ระทบัของเจา้ชายยจูนี แห่งซาวอย นายทหารชาว

ฝรัง่เศสผูม้ารบัใชร้าชวงศฮ์ปัสบ์วรก์ แห่งออสเตรยี ผูไ้ม่เคยยอมแพต่้อโชคชะตา แมจ้ะถูกปฏเิสธจากพระเจา้หลุยส์

ที1่4 ใหเ้ขา้ร่วมกองทพัฝรัง่เศส ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นและเกบ็ภาพประทบัใจ ก่อนถ่ายภาพสวยๆกบั อนุสาวรียโ์ย

ฮนัส ์ สเตรา้ท ์ บดิาแห่งเพลงวอลทซใ์น สวนสตรทัพ์ารค์  น าท่านนัง่รถผ่านชมอาคารเก่าแกบ่รเิวณโดยรอบของ 

ถนนรงิสตาเซ่ อาท ิ ศาลาว่าการเมอืง, อาคารรฐัสภา, โรงโอเปร่า พระราชวงัหลวงฮอฟบวรก์ จตุัรสัมาเรยี เทเรซา่  

ฯลฯ 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าท่านเดนิทางเขา้สู ่โรงแรม AUSTRIA TREND หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัจนัทร ์ เวียนนา– พระราชวงัเชินบรนุน์-สนามบิน 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสูส่นามบนิเวยีนนา เพื่อผ่านขัน้ตอนการท าคนืภาษ ี- เชค็บตัรโดยสาร ตรวจหนงัสอืเดนิทางเพื่อเดนิทางกลบั

กรุงเทพฯ 

13.30 น. ออกเดินทางจากกรงุเวียนนา โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 937  
 
วนัองัคาร กรงุเทพฯ 
05.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพ โดยสวสัดิภาพ..  
   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 



รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรอืมีผล

กบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการเดินทาง 

พกัห้องคู่ท่านละ   45,999 บาท 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ      6,000 บาท 
 

*** บตัรโดยสารของการบินไทยท่ีเสนอเป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเดก็ *** 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิม *** 

***  โรงแรมในยโุรปท่ีบริษทัเลือกใช้ไม่มีห้องสามเตียง *** 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

1. กรณุำวำงเงนิมดัจ ำ ท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเขำ้บญัช ีทีน่ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัค่ำมดัจ ำแลว้เท่ำนัน้ 
2. หำกมกีำรยกเลกิำรจอง หลงัจำกที่ช ำระค่ำมดัจ ำเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำมดัจ ำ 

เนื่องจำกเป็นทวัรร์ำคำพเิศษ บรษิทัฯ ไดช้ ำระค่ำตัว๋เครือ่งบนิล่วงหน้ำ  (โดยยงัมไิดร้วมภำษสีนำมบนิ และ
ภำษนี ้ำมนั) ใหก้บัสำยกำรบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

3. หลงัจำกช ำระค่ำมดัจ ำแล้ว สำมำรถเปลี่ยนชื่อผู้เดนิทำงได้ ก่อนที่บรษิทัฯ จะท ำกำรยื่นวซี่ำ ซึ่งจะท ำกำร
ยืน่วซี่ำ ล่วงหน้ำ 1 เดอืนครึง่- 2 เดอืน ก่อนกำรเดนิทำง หำกยืน่วซี่ำและออกบตัรโดยสำรแลว้ จะตอ้งช ำระ
ค่ำเปลี่ยนชื่อและค่ำภำษีน ้ำมนัที่ปรบัเปลี่ยน โดยประมำณ ท่ำนละ 3,500 บำท และต้องยื่นวซี่ำเดี่ยวใน
กรณทีีส่ถำนฑตูมคีวิใหย้ืน่ และตอ้งช ำระค่ำวซี่ำใหมท่่ำนละ 4,000 บำท 

4. กำรช ำระค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอื ตอ้งช ำระก่อนกำรเดนิทำง ภำยใน 15 วนัท ำกำร  
5. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำทวัรท์ัง้หมด กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำให้คณะเดนิทำงไม่

ครบตำมจ ำนวนที่บรษิัทฯ ก ำหนดไว้ เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบรษิัทฯ และผู้เดินทำงอื่นที่
เดนิทำงในคณะเดยีวกนับรษิทัฯ ตอ้งน ำไปช ำระค่ำเสยีหำยต่ำง ๆ ทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของท่ำน 

6. กรณีเจบ็ป่วย บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ำมดัจ ำทัง้หมด เน่ืองจำกเหตุผลในข้อ 2 และหำกมยีกเลิก
หลงัจำกออกบตัรโดยสำรและท ำกำรยืน่วซี่ำแลว้ บรษิทัฯ จะท ำกำรคนื 
เงนิไดห้รอืไม ่ขึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ, วซี่ำ ตลอดจนค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ ณ ประเทศทีเ่รำเดนิทำง    

7. กรณยีืน่วซี่ำแลว้ไมไ่ดร้บักำรอนุมตัวิซ่ีำจำกทำงสถำนฑตู บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่ำมดัจ ำ และค่ำทวัร ์
8. กรณีวซ่ีำผ่ำนแลว้ แจง้ยกเลกิก่อน หรอื หลงัออกบตัรโดยสำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไม่คนืค่ำมดัจ ำ และ

ค่ำทวัร ์



 

อตัราน้ีรวมบริการ 

• ค่ำตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิไทย ชัน้ประหยดั  เสน้ทำง กรงุเทพฯ-เวยีนนำ // เวยีนนำ-กรงุเทพฯ 
• ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งหอ้ง) 
• ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำง ๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
• ค่ำอำหำรและเครือ่งดื่มตำมรำยกำร 
• ค่ำรถรบัส่งระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
• ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
• มคัคุเทศกข์องบรษิทัจำกกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
• ค่ำประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท 
• ค่ำภำษีน ้ำมนัเชือ้เพลงิและค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงที่มกีำรเรยีกเก็บจำกสำยกำรบนิ ซึ่งเป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ 

วนัที ่19 สงิหำคม 2560 และท่ำนตอ้งช ำระเพิม่ หำกมกีำรเรยีกเกบ็เพิม่จำกสำยกำรบนิ 
 

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณทีีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรมัต่อท่ำน) 
• ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
• ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำโรงแรม และสนำมบนิ 
• ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรที่ส ัง่เพิม่เองค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดี

ฯลฯ 
• ค่ำอำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
• ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
• ส ำหรบัรำคำน้ีบรษิทัฯ จะไมร่วมค่ำภำษที่องเทีย่วหำกมกีำรเกบ็เพิม่ 
• ค่ำประกนักำรเดนิทำงทีน่อกเหนือจำกรำยกำรทวัร ์
• ค่ำภำษมีลูค่ำเพิม่ 7%  และภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
• รำคำน้ียงัไมร่วมค่ำวซี่ำ 3,000 บำท ช ำระพรอ้มค่ำมดัจ ำทวัร ์
• รำคำน้ียงัไมร่วมค่ำทปิคนขบัรถ-และหวัหน้ำทวัร ์1,400 บำท ช ำระพรอ้มค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอื  



 

หมายเหต ุ 

* รำยกำรอำจจะมกีำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมที่พักใน

ต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำติ ฯลฯ บรษิัทฯจะค ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้เดนิทำงเป็น

ส ำคญั 

* กรณีที่มกีำรเกดิภยัธรรมชำติ ทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศที่ผู้เดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีห ตุกำรณ์ต่ำงๆ 

เกิดขึ้นและมเีหตุท ำให้กำรเดินทำไม่สำมำรถออกเดินทำงตำมก ำหนดได้ บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคืนเงนิ 

จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนัจำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนื

เงนิได ้

* บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมอืงห้ำมผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของห้ำม

น ำเขำ้ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิ่อไปในทำงเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ำมที่

กองตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไมว่่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงส่วน 

* บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 

* บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กับ

ชำวต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 
 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทตูฮงัการี)   
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 

  

หลักฐานการย่ืนวซ่ีาฮังการี 
เอกสารในการขอวซ่ีา  (กรุณาจัดส่งภายใน 45 วนัก่อนวนัเดินทาง)  :  ย่ืนวซ่ีาฮังการี  
เอกสารส่วนตัว 

* หนงัสือเดินทางมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือนหากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ยเพื่อประกอบการพิจารณา
วซ่ีา 
* รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม.X 4.5 ซม. เนน้ใบหนา้จ านวน 2 รูป และฉากหลงัตอ้งเป็น สีขาวเท่านั้น อายกุารใช้
งานไม่เกิน 6 เดือน  (ไม่สวมแวน่ตาทุกชนิด) 



 
 
 
 
 
 
 
 
* ส าเนาทะเบียนบา้น/บตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้(เบอร์มือถือ) 
* ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้มี) 
* ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 
* ส าเนาบตัรขา้ราชการ/ ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ (ในกรณีท่ีปลดเกษียณแลว้) 

หลกัฐานการท างาน 
* หนงัสือรับรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู ่(ฉบบัจริงภาษาองักฤษ)จะตอ้งระบุอตัราเงินเดือน-ต าแหน่ง- 
  วนัเร่ิมงาน  
* กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ใหถ่้ายส าเนาทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์หรือหนงัสือรับการจดทะเบียน 
  การคา้ทุกหนา้ พร้อมหนา้วตัถุประสงค ์คดัส าเนาไม่เกิน 3 เดือนนบัตั้งแต่วนัท่ีกรุ๊ปออกเดินทาง  
* กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนการคา้ ให้ท าหนงัสือรับรองตวัเอง โดยระบุประเภทงานท่ี 
  ประกอบการ,ท่ีตั้ง  
* ขา้ราชการจะตอ้งมีจดหมายรับรองจากตน้สังกดั โดยจะตอ้งระบุต าแหน่ง-วนัเร่ิมงาน-เงินเดือน  
  (ฉบบัจริงภาษาองักฤษ) 

หลกัฐานการเงิน 
* ส าเนาถ่ายสมุดเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งเป็นบญัชีเงินฝากแบบ ออมทรัพย ์หรือบญัชีฝากประจ าเท่านั้น  
  กรุณาปรับยอดสมุดเงินฝากใหเ้ป็นเดือนปัจจุบนันบัตั้งแต่เดือนท่ีมีการเรียกเก็บเอกสาร บญัชีจะตอ้งมี 
100,000  
  บาท ข้ึนไปพร้อมหนา้บญัชีหนา้แรกท่ีมีช่ือเจา้ของบญัชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาส าเนาหนา้แรกท่ีมีช่ือเจา้ของ 
  บญัชีของเล่มท่ีต่อพร้อมกบัตวัเลขบญัชีเงินฝากเป็นปัจจุบนั)   
** สถานทูตไม่รับพิจารณาสมุดเงินฝากกระแสรายวนัและพนัธบตัร ฯลฯ ในทุกกรณี** 
* ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากธนาคาร (ฉบบัจริงเป็นภาษาองักฤษ)  
* ในกรณีท่ีการเงินส่วนตวัมีตวัเลขเงินฝากนอ้ย สามารถท า BANK GUARANTEE ดว้ยบญัชีเงินฝากของบิดา  
  มารดา หรือ พี่นอ้ง และคู่สมรส 
กรณีทีผู้่เดินทางเป็นเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี 



* ส าเนาสูติบตัร (ในกรณีท่ีอายยุงัไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบมาดว้ย) 
* หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือมหาวทิยาลยั (ฉบบัจริงภาษาองักฤษ)  
* เด็กอายตุ  ่าวา่ 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกบัท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท า
จดหมายยนิยอมจากทางอ าเภอ โดยท่ีบิดา-มารดาจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตร
เดินทางไปต่างประเทศกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลง
ลายมือช่ือและประทบัตราจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

 
 


