รหัสทัวร์ : THE9-TK-RO-30MAY-7JUN18

9 วัน บัลแกเรีย – โรมาเนีย
(เทศกาลกุหลาบ)

30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2561

73,900 บาท
(ไม่ รวมค่ าวีซ่า)
(บัลแกเรี ย) โซเฟี ย – รี ล่า – พลอฟดิฟ –คาลานซัค – เทศกาลกุหลาบ – เวลีโค ทาร์โนโว
(โรมาเนีย ) บูคาเรสต์ – เข้าชมรัฐสภาที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก (Parliament Palace)
ปราสาทเปเลส - บราซอฟ – บราน – ปราสาทแดร๊ กคูล่า

รหัสทัวร์ : THE9-TK-RO-30MAY-7JUN18
30 พ.ค.

กรุ งเทพฯ – อิสตันบูล

19.30 น.
22.40 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชัว่ โมง) เพลิดเพลิน
กับภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ และสายการบินฯ บริ การ อาหารคํ่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เที่ยวบินสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

31 พ.ค.

อิสตันบูล – โซเฟี ย - รี ล่า

05.00 น.

เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่ อง เที่ยวบิน TK1027 อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย
ออกเดิ นทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินโซเฟี ย (SOF)โดยสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส
สายการบินมีบริ การอาหารเช้าบนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)
เดินทางถึงสนามบินโซเฟี ย (SOF) ประเทศบัลแกเรี ย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่ งเมืองโซเฟี ย (Archaeological Museum) พิพิธภัณฑ์ประจําเมืองซึ่งสร้าง
บนรากฐานเดิมของสุ เหร่ าสมัยออตโตมานที่ใหญ่ที่สุดแห่ งกรุ งโซเฟี ย ก่อสร้างเสร็ จสิ้ นช่วงปลายศตวรรษที่ 19
ถูกใช้เป็ นพิธภัณฑ์แห่ งชาติไว้สาํ หรับจัดงานแสดงศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ ตลอดจนวัตถุโบราณต่างๆตั้งแต่
ยุคหิ นจวบจนคอลเลคชัน่ ลํ้าค่าในยุคปั จจุบนั นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ อาคารรัฐสภาแห่ งกรุ งโซเฟี ย (Parliament)
อาคารสี ขาวรู ปทรงโบราณที่ต้ งั ตระหง่านอยูด่ า้ นหน้ามหาวิหารอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้ ซึ่งปั จจุบนั ยังใช้เป็ นที่ทาํ
การของคณะรัฐบาลอยู่ จากนั้นนําท่านถ่ายรู ปกับ โบสถ์เซนต์จอร์จ (Saint George Church) โบสถ์หินโบราณที่
เป็ นหนึ่ งในสถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในกรุ งโซเฟี ย สร้ างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 และถูกต่อเติมเรื่ อยมา
นอกจากนี้ ในอดีตยังเคยถูกใช้เป็ นสุ เหร่ าหรื อมัสยิดในสมัยที่กรุ งโซเฟี ยถูกปกครองโดยจักรวรรดิออตโตมัน
ก่อนจะถูกปรับปรุ งกลับมาใช้งานเป็ นโบสถ์ในคริ สตจักร

07.50 น.
09.05 น.

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเที่ยวชม เมืองโซเฟี ย (Sofia) เมืองหลวงของประเทศบัลแกเรี ย และยังเป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดลําดับ
ที่ 15 ของสหภาพยุโรปด้วยประชากรกว่า 1.2 ล้านคน เมืองโซเฟี ยตั้งอยู่บริ เวณเชิงเขาวิโตชา และห่ างจาก
ชายแดนประเทศเซอร์ เบียเพียง 50 กิ โลเมตร จากนั้นนําท่านถ่ายรู ปกับ มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้
(Alexander Nevsky Cathedral) มหาวิหารที่ก่อสร้างในแบบนีโอไบเซนไทน์เมื่อปี ค.ศ.1882 มีโดมหลังคาทรง
กลมสี เขียว ตกแต่งด้วยหิ นอ่อนที่วิจิตรตระการตา ซึ่งถือเป็ นมหาวิหารคริ สตจักรนิกายบัลแกเรี่ ยนออโธดอกซ์ที่
ใหญ่อนั ดับต้นๆของภูมิภาค และมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองบนคาบสมุทรบอลข่าน เป็ นรองเพียงแค่มหาวิหาร
แห่ งเซนต์ ซาวาที่เมืองเบลเกรดของประเทศเซอร์ เบีย จากนั้นนําท่านสู่ Vitosha Boulervard ถนนช้อปปิ้ งสาย
หลักแห่ งนครหลวงโซเฟี ย ซึ่ งมีท้ งั สิ นค้าแบรนด์เนมไฮเอนและสิ นค้าท้องถิ่นให้เลือกซื้ อมากมาย อิสระให้
ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน

รหัสทัวร์ : THE9-TK-RO-30MAY-7JUN18
นําท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั NOVOTEL SOFIA **** หรื อเทียบเท่า

1 มิ.ย.

โซเฟี ย - พลอฟดิฟ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สํานักสงฆ์เมืองรี ล่า (Rila Monastery) (ระยะทาง 86 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)
สํานักสงฆ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศบัลแกเรี ย ตั้งอยู่บนภูเขารี ล่าทางตอนใต้ของนครหลวงโซเฟี ย บน
ความสู ง 1,147 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 10 และตั้งชื่อตามผูก้ ่อตั้งสํานัก คือ นักบวช
ไอแวนแห่ งเมืองรี ล่า สํานักสงฆ์เมืองรี ล่าถูกรับรองโดยยูเนสโก้ให้เป็ นหนึ่งในมรดกโลกของประเทศบัลแกเรี ย
(UNESCO World Heritage) โดยในแต่ละปี มีนกั ท่องเที่ยวกว่า 900,000 คนเดินทางมาเยีย่ มชมสถานที่แห่ งนี้ ได้
เวลาสมควรนําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโซเฟี ย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองพลอฟดิฟ (Plovdiv) (ระยะทาง 156 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองที่ใหญ่เป็ น
อันดับสองของประเทศบัลแกเรี ยรองจากเมืองโซเฟี ย ตั้งอยูบ่ นฝั้ ่งแม่น้ าํ มาริ ทซา ล้อมรอบด้วยภูเขาเจ็ดลูก จึงถูก
ขนานนามว่า “เมืองแห่ งขุนเขาทั้งเจ็ด” นอกจากนี้ หลักฐานทางโบราณคดียงั พบว่าเมืองนี้ ถูกตั้งรกรากมากว่า
6,000 ปี ทําให้ถูกขนานนามว่าเป็ นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรมที่พกั

นําท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั IMPERIAL PLOVDIV **** หรื อเทียบเท่า
2 มิ.ย.

พลอฟดิฟ – สตารา ซาโกรา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเข้าชม โรงละครโรมัน (Roman Amphitheatre) หนึ่งในโรงละครโรมันโบราณที่ได้รับการบูรณะรักษา
และยังคงความสมบูรณ์ไว้ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.98-117 หน้ากว้างทั้งหมด 82 เมตร สามารถ
จุผชู ้ มได้ราว 7,000 คน จากนั้นนําท่านชม ย่านเมืองเก่า (Old Town) ส่ วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองได้รับการอนุรักษ์
ทางสถาปัตยกรรม ซึ่งทําให้พลอฟดิฟยังคงมีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมยุคเรอเนซองส์จนถึงปัจจุบนั

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

รหัสทัวร์ : THE9-TK-RO-30MAY-7JUN18

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองสตารา ซาโกรา (Stara Zagora) (ระยะทาง 100 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)
เมืองที่ใหญ่เป็ นลําดับที่ห้าของประเทศบัลแกเรี ย และเป็ นที่ต้ งั ของโรงงานเบียร์ ทอ้ งถิ่นชื่ อดังยี่ห้อ Zagorka
จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรู ปกับ สุ เหร่ าเอสกี้ (Eski Mosque) หนึ่งสุ เหร่ าโบราณที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศบัลแกเรี ย
สร้างขึ้นเมื่อยุคศตวรรษที่ 15 เป็ นโบสถ์คริ สเตียนดั้งเดิม และถูกแปลงมาเป็ นสุ เหร่ าของชาวมุสลิมที่อาศัยใน
เมืองนี้

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรมที่พกั

นําท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั MERIAN PALACE HOTEL STARA ZAGORA **** หรื อเทียบเท่า
3 มิ.ย.

คาซานลัค - เทศกาลดอกกุหลาบ – เวลิโค ทาร์โนโว

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคาซานลัค (Kazanlak) (ระยะทาง 35 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองที่ต้ งั อยู่
ทางตอนใต้ของเทื อกเขาบอลข่าน ซึ่ งเป็ นแหล่งปลู กกุห ลาบที่ ใหญ่ที่สุด ในประเทศบัลแกเรี ย นําท่ านร่ ว ม
เทศกาลดอกกุหลาบ (Rose Festival) หนึ่งในเทศกาลประจําชาติที่โดดเด่นที่สุด และจัดขึ้นทุกๆปี ในช่วงสัปดาห์
แรกของเดือนมิถุนายน ซึ่ งเป็ นช่วงที่ดอกกุหลาบหลากหลายสี บานสะพรั่งที่สุดในรอบปี ชมการประกอบพิธี
เก็บเกี่ยวดอกกุหลาบและโชว์พ้ืนเมืองอันสนุกสนานพร้อมการประกวดสาวงามประจําเมือง จากนั้นนําท่านเข้า
ชม พิพิธภัณฑ์ดอกกุหลาบ (Rose Museum) สถานที่ซ่ ึ งเก็บบรรจุวตั ถุดิบและหัวเชื้อสําหรับผลิตนํ้ามันดอก
กุหลาบกว่า 15,000 ชนิด ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงให้ความรู ้เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวดอกกุหลาบ รวมไปถึง
วิธีการและขั้นตอนในการสกัดหัวเชื้ อเพื่อผลิตเป็ นนํ้ามันดอกกุหลาบ มีเวลาอิสระให้ท่านเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นเพื่อเป็ นของฝากตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อบาร์บีคิว พร้อมชมโชว์ระบําพื้นเมือง)

รหัสทัวร์ : THE9-TK-RO-30MAY-7JUN18
บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเวลิโค ทาร์โนโว (Veliko Tarnovo) (ระยะทาง 102 ก.ม.ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) หนึ่ง
ในเมื องแห่ งประวัติศาสตร์ ของบัลแกเรี ย เป็ นเมื องเก่ าแก่ ที่ต้ งั อยู่บนเนิ น เขาถึ งสามลู ก ซึ่ งได้แ ก่ Tsarevets
Trapezitsa และ Sveta Gora ด้วยความพร้อมในทุกๆด้านทําให้เมืองแห่งนี้ได้กลายมาเป็ นศูนย์กลางของเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมของบัลแกเรี ยตอนเหนื อ นอกจากนี้ ในยุคกลางนั้น เวลิโค ทาร์ โนโว ถือได้ว่าเป็ นเมืองป้ อม
ปราการที่มีความแข็งแกร่ งอีกแห่ งของบัลแกเรี ยอีกด้วย นําท่านเดินชมความงดงามของอาคารบ้านเรื อนที่มีการ
อนุรักษ์ไวในแบบเดิม โดยบ้านแต่ละหลังนั้นมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ มากมาย นําท่านเข้าชม ป้อมปราสาท
Tsarevets (Tsarevets Fortress) อดีตที่ประทับของกษัตริ ยแ์ ห่ งบัลแกเรี ย ซึ่งภายในมีอาคารและป้อมปราการราย
อยูร่ ายล้อมซึ่งปัจจุบนั คงเหลือเพียงกลิ่นอายของความรุ่ งเรื องในอดีต

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรมที่พกั

นําท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั KALINA PALACE HOTEL TRYAVNA **** หรื อเทียบเท่า
4 มิ.ย.

บูคาเรสต์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางข้ามชายแดนสู่ เมืองหลวงของโรมาเนี ย กรุ งบูคาเรสต์ (Bucharest) (ระยะทาง 182 ก.ม.ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3.30 ช.ม.) ซึ่งตั้งอยูบ่ นที่ราบวอลลาเซีย ติดเทือกเขาคาร์เปเชียน และแม่น้ าํ ดานูป บูคาเรสต์ได้
ชื่อว่าเป็ นเมืองที่มีธรรมชาติอนั สวยงามล้อมรอบด้วยเทือกเขาและทะเลสาบจนได้สมญานามเป็ นที่รู้จกั กันทัว่
ยุโรปว่า “ปารี สน้อย”

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเที่ยวชมเมืองและแวะถ่ายรู ป (**หากรถสามารถจอดได้ ) ชมจัตุรัสแห่ งการปฎิวตั ิ (Revolution Square)
โอเปร่ าเฮ้าส์ (Opera House) คลับทหารแห่ งชาติ (National Military Academy) ผ่านชม "ประตูชยั " ซึ่งตั้งอยูบ่ น
ถนน KISSELEFF ซึ่ งสร้างเลียนแบบประตูชยั ในกรุ งปารี ส ในสถาปั ตยกรรมแบบโรมาเนี ย (Romanian
Athenaeum) จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งในย่าน Pasajul Macca-Vilacrosse Arcade นําท่านเข้าชม
อาคารรัฐสภาหรื อทําเนี ยบประธานาธิ บดีของโรมาเนี ย Parliament Palace ทําเนี ยบประธานาธิ บดีที่ใหญ่โต
โอฬารของประธานาธิ บดีเชาเชสคู และ นางเอลินา ภรรยาผูซ้ ่ ึ งอยากมีชีวิตหรู หราประหนึ่งเอวิตา้
เปรอง
อาคารรัฐสภานี้ ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริ กา และมี
จํานวนห้องมากถึง 6,000 ห้อง สร้างแบบสถาปั ตยกรรมโรมาเนีย ทั้งโครงสร้างและการตกแต่งทั้งภายนอกและ
ภายในอาคาร แต่ละห้องตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา โดยเฉพาะห้องแกรนด์บอลรู ม ที่ได้มีการตกแต่งโคมไฟ
ประดับโบฮีเมียนํ้าหนักถึง 5 ตัน ปูพ้ืนด้วยพรมเปอร์ เซี ยผืนใหญ่ ห้องรับรองซึ่ งสร้างจากหิ นอ่อนจากประเทศ
อิตาลี ให้ท่านได้สัมผัสถึงความโอ่อ่า ความยิ่งใหญ่ของอาคารรัฐสภาที่ใช้งบประมาณมหาศาลในการก่อสร้าง
มหาศาลถึง 3 ล้านล้านยูโร

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน

นําท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั GOLDEN TULIP BUCHAREST **** หรื อเทียบเท่า

รหัสทัวร์ : THE9-TK-RO-30MAY-7JUN18

5 มิ.ย.

ปราสาทเปเลส - บราซอฟ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทเปเลส (ระยะทาง 129 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) นําท่านเข้าชมปราสาท
เปเลส (Peles Castle) ซึ่งตั้งอยูใ่ นหุ บเขาบูเซกิ ปราสาทแห่ งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็ นหนึ่งในปราสาทที่สวยงาม
ที่สุดในโลก เนื่ องจากตั้งอยู่กลางป่ าสนบนเทื อกเขาคาร์ เปเทียน ปราสาทนี้ สร้ างขึ้นโดยเจ้าชายคาลอสที่ 1
กษัตริ ยแ์ ห่ งโรมาเนี ย ในสมัยศตวรรษที่ 19 เพื่อใช้เป็ นที่ประทับในฤดูร้อน ความงดงามของปราสาทแห่ งนี้
มิใช่อยู่ที่ความยิ่งใหญ่ ของตัวปราสาทแต่อยู่ที่การตกแต่งภายในอย่างหรู หรางดงาม ปั จจุบนั เป็ นสถานที่
สาธารณะและพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสมบัติล้ าํ ค่าอีกแห่ งหนึ่ งของโรมาเนี ย (***หากปราสาทเปเลส ไม่ เปิ ดให้ บริ การ
ด้ วยเหตุสุดวิสัย ทางบริ ษัทจะนาคณะเข้ าชมปราสาทเปลิเซอร์ (Pelisor Castle) ซึ่ งอยู่บริ เวณใกล้ เคียงแทน)
จากนั้นนําท่านแวะโรงบ่มไวน์อซูกา้ (Azuga Winery) เพื่อแวะชิมไวน์ทอ้ งถิ่นซึ่ งเพาะบ่มจากองุ่นซึ่ งปลูกใน
ประเทศโรมาเนีย พร้อมอิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองบราซอฟ (Brasov) (ระยะทาง 33 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) นําท่านชมย่านใจกลาง
เมืองและจัตุรัสกลางเมืองซึ่งมีหอนาฬิกาสู งโดดเด่นแสดงเวลาให้ผคู ้ นที่เดินผ่านไปมา นําชมตลาดใหญ่ใจกลาง
เมืองบราซอฟ "Walking street" ตลาดนี้ เป็ นถนนระหว่างตึกขนาดใหญ่ยาวติดต่อกัน ข้าวของที่ขายมีมากมาย
หลายชนิ ด ทั้งเสื้ อผ้า กระเป๋ าหนัง เครื่ องสําอาง ของที่ระลึก ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เดิ นเล่นและช้อปปิ้ งตาม
อัธยาศัย นําท่านเข้าชมโบสถ์ดาํ หรื อที่รู้จกั ในนาม "Black Church" ที่มีชื่อเสี ยง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1383ใช้เวลา
สร้างกว่าร้อยกว่าปี จัดเป็ นโบสถ์แบบศิลปะโกธิ คที่ใหญ่ที่สุด ใน South East Europe จากนั้นนําท่านเข้าชม
โรงเรี ยนแห่ งแรกของประเทศโรมาเนีย “Romania First School” นําท่านชมย่านใจกลางเมืองและจัตุรัสกลาง
เมืองซึ่งมีหอนาฬิกาสู งโดดเด่นแสดงเวลาให้ผคู ้ นที่เดินผ่านไปมา
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คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นําท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั CUBIX BRASOV **** หรื อเทียบเท่า
6 มิ.ย.

บราน - ปราสาทแดร็ กคูล่า – บูคาเรสต์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองบราน (Bran) (ระยะทาง 29 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นําท่านเข้าชม
ปราสาทบราน (Bran Castle) หรื อที่รู้จกั กันในนาม "ปราสาทแดร๊ กคูล่า" ปราสาทนี้สร้างขึ้นในในศตวรรษที่ 14
ตั้งอยู่บนเชิ งเขาเพื่อป้ องกันการรุ กรานจากศัตรู ระหว่างชายแดนแคว้นวอลลัคเทียและทรานซิ ล เวเนี ย ภายใน
ปราสาทมีห้องต่างๆมากมาย ซึ่ งจัดแสดงวิถีความเป็ นอยู่ ห้องแสดงอาวุธโบราณ ตูโ้ บราณอายุหลายร้อยปี ที่
แกะสลักลวดลายงดงาม นอกจากนี้ยงั มีการจัดแสดงสิ่ งของเครื่ องใช้อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรู ป
ตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านเลือกซื้อของที่ระลึกที่มีวางจําหน่ายบริ เวณปราสาทแห่งนี้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งบูคาเรสต์ (Bucharest) (ระยะทาง 173 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) จากนั้นนํา
ท่านเข้าชม หมู่บา้ นจําลอง (Dimitrie Gusti National Village Museum in Bucharest) ซึ่งจําลองบ้านโบราณ
ดั้งเดิมของชาวโรมาเนียในยุคคอมมิวนิสต์ ซึ่งบ้านบางหลังเป็ นทรงเตี้ย ขุดลึกลงไปใต้ดิน และยังมีบา้ นจําลองที่
ปรากฎอยูบ่ นธนบัตร 10LEI ของโรมาเนียอีกด้วย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

19.00 น.
21.40 น.
23.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ สนามบินโซเฟี ย (SOF)
ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK1046 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 ชัว่ โมง)
เดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน

7 มิ.ย.

กรุ งเทพฯ

01.25 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 8.30 ชัว่ โมง)
สายการบินฯ มีบริ การอาหารคํ่าและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

14.50 น.
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9 วัน บัลแกเรีย – โรมาเนีย (เทศกาลกุหลาบ)
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2-12 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่าํ กว่า 2 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

30 พ.ค.- 7 มิ.ย.
73,900
8,000
71,900
18,900
90,000

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์เริ่ มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 25 ก.ย. 2560) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่ องเที่ยวโรมาเนีย-บัลแกเรีย (ตามทีร่ ะบุไว้ ในรายการ) อัตรานีร้ วมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋ าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่ รวมถึง
 ค่าวีซ่าบัลแกเรี ย / หากมีวีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple ที่ยงั ไม่หมดอายุ และเคยใช้งานแล้วสามารถใช้เข้าทั้งสองประเทศได้
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 EURO / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 7 วัน เท่ากับ 14 EURO)
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 2 EURO / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 7 วัน เท่ากับ 14 EURO)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2 EURO / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 9 วัน เท่ากับ 18 EURO)
 รวมค่าทิป สามรายการข้างต้น ประมาณ EUR46 หรื อเท่ากับประมาณ 1,840 บาท
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าเข้า-ออกที่โรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋ าของท่านเอง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
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การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่ าย 35,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
* ยกเลิก 90 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
* ยกเลิก 60-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจํา 50%
* ยกเลิก 30-59 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจําเต็มจํานวน
* ยกเลิก 08-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน
***ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวี
ซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์กต็ าม***
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
*ในกรณี ลูกค้าดําเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรั บผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ากว่ า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจานวนลูกค้ าในคณะไม่ ถึง 20 ท่ าน ราคาทัวร์ เพิม่ ท่ านละ 4,000 บาท)
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นักท่องเที่ ยวใช้หนังสื อเดิ นทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
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ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดี ยวกันในถุงใสพร้ อมที่ จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบิ นพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตราฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่ วนที่เกิน

 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
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การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิ ดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะ
พิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนักกระเป๋ า คูณ
ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหาก
เกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายละเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าโรมาเนีย
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 20 วันทําการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ
เพื่อขอยืน่ วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย

(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ และกรุ ณาอย่ายึดติดกับการยืน่ ในสมัยก่อน )
1. หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รู ปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2 รู ป พื้นฉากหลังรู ปต้องเป็ นพื้นสี ขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็ นสี เทา ใช้
ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รู ปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรู ปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สําเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คาํ นําหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สู ติบตั ร (กรณี เด็กตํ่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสู ติบตั รมา)
8. กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิม่ เติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)

9. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
-

กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา

10. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้ งั Bank guarantee และ Bank Statement เล่มเดียวกัน)
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
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- Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อ
การรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (เอกสารอายุหา้ มเกิน 30 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์ เล่ มเดียวกันเท่ านั้น **************
- Statement บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบ Statement บัญชีออมทรัพย์
(Saving) มาด้วย
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้อง
ระบุชื่อผูถ้ ูกรับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์
ว่าเป็ นคนในครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

