รหัสทัวร์ : THG1-LH-RO-19MAY-18JUN20

Summer in Bulgaria – Romania
บัลแกเรี ย - โรมาเนีย
8 DAYS 5 NIGHTS
เดินทาง พฤษภาคม – มิถุนายน 63
โซเฟี ย | อารามมรดกโลกรีลา่ | เหมืองเกลือสลานิค | ปราสาทเปเลส | ปราสาทแดร็กคูลา่ | บราซอฟ |
บูคาเรสต์

ราคาแนะนาเพียง

49,900.-

รหัสทัวร์ : THG1-LH-RO-19MAY-18JUN20

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. แฟรงก์เฟิ ร์ ต - โซเฟี ย – อารามมรดกโลกรีลา่ – พิพิธภัณฑ์ริลา่ – โซเฟี ย
วันที่ 3. โซเฟี ย -มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี - โบสถ์เซนต์โซเฟี ย เมืองพลอฟดิฟ – ชมเมืองเก่า
วันที่ 4. เวลีโค ทาร์ โนโว – ปราสาทซารีเวทส์ – ย่านถนนกูร์โก้ - เมืองรูเซ่ – บูคาเรสต์
วันที่ 5. เมืองบราน – ปราสาทแดร็ กคูลา่ - บราซอฟ – จัตรุ ัสสภา - โบสถ์ดา
วันที่ 6. เมืองซินายา - ปราสาทเปเลส - วิหารซินายา - สลานิค – เหมืองเกลือสลานิค - บูคาเรสต์
วันที่ 7. บูคาเรสต์ – อาคารรัฐสภา – ประตูชยั โรมาเนียน - ย่านเมืองเก่า - สนามบิน
วันที่ 8. กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
20.30 น.
23.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์ เตอร์ สายการบินลุฟท์ ฮันซ่า ประตู 4 แถว G พบ
เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสูแ่ ฟรงก์เฟิ ร์ ต โดยสายการบินลุฟท์ฮนั ซ่า เที่ยวบินที่ LH 773

วันที่ 2 แฟรงก์ เฟิ ร์ ต - โซเฟี ย – อารามมรดกโลกรี ล่า – พิพธิ ภัณฑ์ รีล่า – โซเฟี ย
06.00 น.

ถึงสนามบินแฟรงก์ เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมนี รอเปลีย่ นเครื่อง

08.00 น.

นาท่านเดินทางต่อไปยังเมืองโซเฟี ย โดยเที่ยวบินที่ LH 1456

11.10 น.

เดินทางถึงท่า อากาศยานนานาชาติ กรุ งโซเฟี ย (Sofia) ประเทศบั ลแกเรี ย (Bulgaria) (เวลาท้ องถิ่ นช้ ากว่าประเทศไทย 5
ชัว่ โมง) นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง และด่านศุลกากร

กลางวัน
บ่ าย

ค่ า
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
จากนั ้นนาท่านออกเดินทางไปยังเมืองรี ล่า ซึง่ เป็ นเมืองที่ตั ้งอยู่บนภูเขาทางด้ านตะวันตกเฉียงใต้ ของประเทศ เป็ นภูเขาสูงที่สดุ
บัลแกเรียและเทือกเขาบอลข่าน นาท่านเข้ าชมอารามมรดกโลกรี ล่า (Rila Monastery) เป็ นอารามของคริ สต์ นิกายออโธดอกซ์
ที่มีชื่อเสียงที่สดุ และมีผ้ เู ยี่ยมชมมากที่สดุ ของบัลกาเรีย ตั ้งอยู่บนจุดที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามของภูเขารี ล่า ซึ่งสามารถมองเห็นแม่น ้า
ริลสก้ าและแม่น ้าดรุสย่า วิทซ่า ที่อยู่เบื ้องล่างได้ อารามแห่งนี ้ก่อตั ้งขึ ้นในศตวรรษที่ 10 โดยนักบุญจอห์ น แห่งรี ล่า( ST.John of
Rila) อารามรีลา่ ถือเป็ นศูนย์ กลางของจิตวิญญาณที่ใหญ่ ที่สดุ ของประเทศบัลกาเรี ย และเป็ นจุดหมายในการเดินทางแสวงบุญ
ของคริสต์ศาสนิกชนในนิกายออโธดอกซ์ จากทั่วโลก อารามแห่งนี ้ถือเป็ นอนุสรณ์ สถานของสถาปั ตยกรรมและความมั่งคั่งของ
วัฒนธรรมและศิลปะของบัลแกเรี ย สัญ ลักษณ์ รูป เคารพ ที่อารามนี ้มีข นาดใหญ่ ที่สดุ และทาด้ วยทองคาแท้ เพียงแห่ งเดี ยวใน
บัลแกเรีย นอกจากนี ้อารามเป็ นแหล่งสะสมทรัพย์สมบัติและวัสดุวรรณกรรมอายุกว่าร้ อยปี อีกจานวนมาก อารามนี ้ได้ รับการขึ ้น
ทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1983 นาท่านเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ ริล่า(Rila Museum) ซึ่งภายในได้ เก็บสมบัติล่าค่ามากมาย
ของอารมหลวงแห่งนี ้รวมถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์ ตั ้งแต่สมัยคริ สต์ ศตวรรษที่ 10 โดยจัดแสดงเป็ นห้ องๆ เช่น ห้ องที่จัดแสดง
เครื่องแต่งกายของท่านอาร์ คบิชอป ห้ องที่จดั แสดงเครื่องพิมพ์กระดาษที่ทาจากแผ่นทองแดง ห้ องที่จัดแสดงไม้ กางเขนที่แกะสลัก
ด้ วยมือ ที่มีความละเอียดสูง มากจึงสามารถสื่อ อารมณ์ ออกมาทางสีหน้ าได้ อย่างชัดเจนใช้ ในเวลาแกะสลักกว่า 12 ปี จึงเสร็ จ
จากนั ้นนาท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองโซเฟี ย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั NOVOTEL SOFIA หรือเทียบเท่า
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วันที่ 3
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

โซเฟี ย -มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี - โบสถ์ เซนต์ โซเฟี ย เมือง
พลอฟดิฟ – ชมเมืองเก่ า
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านชมเมืองโซเฟี ย (Sofia) เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ ที่สดุ ของสาธารณรัฐบัลแกเรี ย และ มีประชากรเป็ นอันดับที่ 47
ของสหภาพยุโรป ตั ้งอยู่ทางตะวันตก ของบัลแกเรี ย ตั ้งอยู่เชิงเขาวิโตชา เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ เก่าแก่ยาวนานถึง 7,000 ปี
ซึง่ ยังคงเหลือร่องรอยให้ เห็นจากโบราณสถานในยุคต่างฯ แต่เป็ นที่น่าเสียดายที่ถูกทาลายเสียหายไปมาก เมื่อครัง้ สงครามรัสเซีย
– ตุรกี เมื่อ 200 กว่าปี ที่แล้ ว โซเฟี ย ยังเป็ นเมื องศูนย์ กลางของการขนส่ง สินค้ าทางบกที่สาคัญของคาบสมุทรบอลข่านอีกด้ วย
ชมมหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral) ซึ่งถือเป็ นมหาวิหารคริ สตจักรนิกายออร์ โธด๊ อกซ์ ที่
ใหญ่อนั ดับต้ นๆของภูมิภาค ก่อสร้ างในแบบโดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ตกแต่งด้ วยหินอ่อนที่วิตรตระการตา สามารถจุผ้ เู ข้ าทา
พิธีได้ ประมาณ 10,000 คน ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิค อเล็กซานเดอร์ โพมีรานท์ เซฟ จากนั ้นน าท่านชม โบสถ์ เซนต์ โ ซเฟี ย
(Sofia Synagogue) ซึง่ ตั ้งอยู่ใกล้ ๆกับมหาวิหาร เป็ นสถานที่ที่มีความสวยงาม และยังได้ ชื่อว่าเป็ นโบสถ์ ยิ วที่ใหญ่ ที่สดุ ในยุโรป
ตะวันออกเฉียงใต้ และใหญ่เป็ นอันดับสามในทวีปยุโรป โบสถ์แห่งนี ้มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดย
สถาปนิกชื่อดัง ฟริดริช กรูนนั เกอร์ (Friedrich Grünanger)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นาท่านเดินทางไปยังเมืองพลอฟดิฟ (Plovdiv) เป็ นเมืองศูนย์ กลางการบริ หารและการปกครองของจังหวัดพลอฟดิฟ ที่มีความ
ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ มีประชากรประมาณ 350,000 คน ให้ ท่านได้ ชมวิวทิวทัศน์ ที่สวยงามระหว่างทาง ซึ่งส่วนใหญ่
เป็ นพื ้นที่ปลูกดอกไม้ ที่ใช้ ทาหัวน ้าหอม และฟาร์ มปศุสตั ว์ ต่างๆ นาท่านชม เมืองเก่ าพลอฟดิฟ (Plovdiv Old City) เป็ นเขต
เมืองเก่าบนถนนที่ปดู ้ วยแผ่นหินโบราณ เป็ นส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองได้ รับการอนุรักษ์ ทางสถาปั ตยกรรม ซึง่ ทาให้ เมืองพลอฟดิฟ
ยังคงมีกลิ่นอายของยุคเรอเนสซองซ์ จนถึงปั จจุบัน ทาให้ สภาพบ้ านเรื อนตึกต่า งๆยังคงอนุรักษ์ ไว้ ซึ่งรู ปแบบเดิ ม คงเหลือไว้ ใ ห้
นักท่องเที่ยวที่มาเยือน ผ่านชมโบราณสถานโรงละครกลางแจ้ งแบบโรมัน (Philippopolis Theatre) ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ที่ยังคง
สภาพสมบูรณ์ และ สภาโรมัน (Roman Forum) ผ่านชมสุเหร่ าโบราณ (Dzhumaya Mosque) สร้ างขึน้ ในศตวรรษที่ 14 ในช่วง
การปกครองของออตโตมันเติร์ก โดยสร้ างทับลงไปบนโบสถ์ คริ สต์ เก่าเซ้ นต์ เพตก้ า ใช้ เสาขนาดใหญ่ สี่เสาคร่ อมเหนือโถงใต้ ดิน 9
โถง โดมสุเหร่าเคลือบทับด้ วยตะกัว่ และมีหอขานสูงถึง 23 เมตร โรงอาบน้ าแบบตุรกีโบราณ (Turkish Bath) อายุย้อนหลังไปใน
คริสต์ศตวรรษที่ 16 ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ ปั จจุบันใช้ เป็ นศูนย์ วัฒนธรรม จากนั ้นให้ ท่านได้ อิสระเดินเลือกซื ้อสินค้ า ณ ถนนคน
เดิน อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ จากดอกกุหลาบซึ่งเป็ นสินค้ าขึ ้นชื่อของประเทศบัลแกเรี ยที่เป็ นไม่ว่าจะเป็ น สบู่ น ้ามันหอมที่สกัดจาก
ดอกกุหลาบ โลชัน่ ทาผิว ที่ หรือ เสื ้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า ฯลฯ
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ค่ า
ที่พัก

วันที่ 4
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่ า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั IMPERIAL PLOVDIV หรื อเทียบเท่ า

เวลี โค ทาร์ โนโว – ปราสาทซารี เ วทส์ – ย่ านถนนกู ร์โก้ - เมื องรู เซ่ –
บูคาเรสต์
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเวลีโค ทาร์ โนโว (Veliko Tarnovo) ซึง่ เป็ นเมืองเก่าแก่แหล่งชุมชนของชาวอัลบาเนียและชาวกรี ซที่
เข้ ามาตั ้งรกรากตั ้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ตั ้งอยู่ริมแม่ น ้ายานตา ที่ มีความใสสะอาดราวกับกระจกสะท้ อนอยู่เบื ้องล่าง และยัง
ตั ้งอยู่บ นเนิ นเขาถึง สามลูก คือ ทซาเรเวทส์ ทราเปซี ท ซาและซเวทา โกร่ า นอกจากนัน้ ยัง เ คยเป็ นเมื องหลวงแห่ ง ที่สองของ
อาณาจักรบัลแกเรีย เป็ นเมืองที่มีป้อมปราการ โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ มากมาย นอกจากนี ้แล้ วแห่งประวัติศาสตร์ แห่งนี ้ยังได้ ชื่อว่าเป็ น
หนึ่งในดินแดน ที่มีการตั ้งถิ่นฐานที่เก่าแก่ที่สดุ ในบัลแกเรี ยอีกด้ วย ให้ ท่านได้ ชมอาคารบ้ านเรื อนสวยงามแปลกตาที่ ปลูกสร้ าง
แบบสถาปั ตยกรรมผสมผสานแบบ Bulgarian National Revival ซึ่งบางทีก็ถูกเรี ยกว่า บัลแกเรี ยนเรอเนสซองซ์ (Bulgarian
Renaissance)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
จากนั ้นนาท่านเข้ าชม ปราสาทซารี เวทส์ (Tsarevets Castle) เป็ นป้อมปราการในยุคกลางที่สาคัญและมีชื่อเสียงที่สดุ แห่งหนึ่ง
ของโลกที่ตั ้งอยู่บริ เวณริ มแม่น ้ายานตา ซึ่งในอดีตเป็ นที่อยู่อาศัยของกษั ตริ ย์และมีโบสถ์ ที่ในเป็ นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา แต่ในปั จจุบนั ได้ มีการตกแต่งด้ วยศิลปะร่วมสมัยที่สวยงามและแปลกตา ปั จจุบนั ได้ มีการทานุบารุ งรักษาอยู่ตลอดเวลาจึง
ทาให้ ป้อมปราการแหล่งนี ้อยู่ในลักษณะที่ค่อนข้ า งสมบูรณ์ จากนัน้ ไปชมความงดงามของอาคารบ้ านเรื อนที่ ย่ านถนนกูร์โก้
(Gurko Street) ที่นี่ท่านจะพบกับบ้ านที่มีการอนุรักษ์ ไวในแบบเดิม โดยบ้ านแต่ละหลังนั ้นมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ มากมาย
จากนั ้นนาท่านเดินทางสูเ่ มืองรู เซ่ (Ruse) ซึง่ เป็ นเมืองที่มีพรหมแดนติดกับประเทศโรมาเนีย นาท่านข้ ามพรหมแดนประเทศเพื่อ
เดินทางต่อไปยังเมืองบูคาเรสต์ (Bucharest) เมืองหลวงประเทศโรมาเนีย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั PULLMAN BUCHAREST WORLD TRADE CENTER HOTEL หรือเทียบเท่า

รหัสทัวร์ : THG1-LH-RO-19MAY-18JUN20

วันที่ 5 เมืองบราน – ปราสาทแดร็กคูล่า - บราซอฟ – จัตุรัสสภา - โบสถ์ ดา
เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางไปยังเมืองบราน (Bran) เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของตานานผีดดู เลือดหรื อความเชื่อที่ว่าเมืองนี ้เป็ นที่อยู่ของแวม
ไพร์ ในอดีต นาท่านเข้ าชม ปราสาทบราน (Bran Castle) หรื อที่ร้ ู จักกันในนาม ปราสาทแดร็ กคูล่า สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1377
เป็ นปราสาทที่ได้ รับการยกย่องว่าสวยงามที่สดุ ในโรมาเนียตั ้งเด่นเป็ นสง่าอยู่บนยอด สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นป้อมควบคุมเส้ นทางการค้ า
และเก็บภาษี ระหว่างแคว้ นวาลันเซียและแคว้ นทรานซิลวาเนีย ภายในปราสาทมีห้องต่างๆมากมาย ซึ่งจัดแสดงวิถีความเป็ นอยู่
ห้ อ งแสดงอาวุธ โบราณ ตู้โ บราณอายุห ลายร้ อยปี ที่แ กะสลักลวดลายงดงาม นอกจากนี ้ยัง มีการจัดแสดงสิ่งของเครื่ อ งใช้ อี ก
มากมาย อิสระให้ ท่านได้ ชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
จากนั ้นนาท่านเดินทางต่อไปยังเมือง บราซอฟ (Brasov) ซึง่ เป็ นเมืองที่ตั ้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองบูคาเรสต์ เมืองบราซอฟเป็ น
เมืองใหญ่ที่สดุ แห่งแคว้ นทรานซิลวาเนีย แคว้ นที่สวยงามและมีชื่อเสียงของโรมาเนีย แคว้ นนี ้เกิดขึ ้นในศตวรรษที่ 12 โดยชาวแซก
ซอนส์ซงึ่ เคยถูกปกครองโดยชนชาติเยอรมันและเป็ นศูนย์ กลางการค้ าของชาวแซกซอนส์ อาคารโดยทั่วไปจึงตกแต่งตามสไตล์
เยอรมัน นาท่ านเที่ยวชมเมืองบราซอฟ (Brasov) หนึ่งในเมืองเพชรน ้างามแห่งยุโรปตะวันออก นาท่านเดินทางสู่ จัตุรัสสภา
(Piata Sfatului) ซึง่ เป็ นที่ตั ้งอาคารสภาชุมชนเมืองที่มีอายุกว่าพันปี จตุรัสแห่งเป็ นแหล่งชุมนุมของสถาปั ตยกรรมศิล ป์หลายสมัย
นับตั ้งแต่อาคารแบบโรมาเนสก์ โบสถ์สไตล์เรอเนสซองซ์ โรงแรมแบบบาร๊ อค รวมถึงร้ านกาแฟภายในอาคารแบบโรโคโค ซึ่งสร้ าง
ต่อเนื่องกันมาหลายๆสมัย โดยจัตุรัสแห่งนี ้เป็ นที่มาของการขนานนามว่า "เมืองบราซอฟเมืองงามที่สดุ ในโรมาเนีย" จากนั ้นนา
ท่านเข้ าชมโบสถ์ ดา (Black Church) สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1383 ใช้ เวลาสร้ างกว่าร้ อยกว่าปี จัดเป็ นโบสถ์ แบบศิลปะโกธิ คที่ใหญ่
ที่สดุ ของโรมาเนีย สาเหตุที่ถกู เรียกว่าโบสถ์ ดา เนื่องมาจากในอดีตเมืองแห่งนี ้เคยถูกไฟไหม้ คราบดาจากเขม่าจึงไปเกาะที่ผนัง
โบสถ์จนเป็ นสีดาทะมึน จากนั ้นนาท่านชมตลาดใจกลางเมืองบราซอฟ (Brasov market center) ตลาดนี ้เป็ นถนนระหว่างตึก
ขนาดใหญ่ยาวติดต่อกัน ข้ าวของที่ขายมีมากมายหลายชนิด ทั ้งเสื ้อผ้ า กระเป๋ าหนัง เครื่ องสาอาง ของที่ระลึก ฯลฯ อิสระให้ ท่าน
ได้ เดินเล่นและช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL BELVEDERE หรือเทียบเท่า

ค่ า
ที่พัก

รหัสทัวร์ : THG1-LH-RO-19MAY-18JUN20

เมืองซินายา - ปราสาทเปเลส - วิหารซินายา - สลานิค – เหมืองเกลือสลา
วันที่ 6
นิค - บูคาเรสต์
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่ า
ที่พัก

วันที่ 7
เช้ า

กลางวัน

18.30 น.
19.55 น.
22.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซินายา (Sinaia) อีกหนึง่ เมืองท่องเที่ยวที่ตั ้งอยู่ในมณฑลพราโฮวา(Prahova Country) โดยตัวเมืองนั ้นตั ้ง
ลึกเข้ าไปในเทือกเขาคาร์ เพเธียน(Carpathian Mountains) เป็ นเมืองรีสอร์ ทที่ได้ รับความนิยมเมืองหนึ่งของประเทศโรมาเนีย นา
ท่านเข้ าชมปราสาทเปเลส (Peles Castle) ซึง่ ตั ้งอยู่ในหุบเขาบูเชกิ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง ถูกล้ อมรอบไปด้ วยภูเขาที่
มีทิวทัศน์สวยงาม ปราสาทนี ้สร้ างขึ ้นโดยเจ้ าชายคาลอสที่ 1 กษัตริย์แห่งโรมาเนีย ในสมัยศตวรรษที่ 19 เพื่อใช้ เป็ นที่ประทับในฤดู
ร้ อน มีลกั ษณะคล้ ายปราสาทสไตล์เยอรมัน ถึงแม้ จะมีขนาดไม่ใหญ่ โตเหมือนพระราชวั งฤดูร้อนของประเทศอื่นๆในยุโรป แต่ก็
ได้ รับการยกย่ องว่าเป็ น ปราสาทที่ สวยที่สุดในโลกแห่ง หนึ่ง ไม่ใ ช่เพี ยงแค่ ภายนอกอาคารเท่า นั ้น แต่ ภายในพระราชวังก็ ล้ว น
ตกแต่งไว้ อย่างวิจิตรประณีต ปั จจุบนั เป็ นสถานที่สาธารณะและพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสมบัติล ้าค่าอีกแห่งหนึ่งของโรมาเนีย จากนั ้นนา
ท่านแวะถ่ายรู ปด้ านนอกกับ วิหารซินายา (Sinaia Monastery) โดยวิหารนี ้ตั ้งอยู่บน ภูเขาซีนาย (Mount Sinai) ซึ่งเป็ นวิหาร
ขนาดใหญ่ของนิกายออโธดอกซ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองสลานิค (Slanic) ซึง่ ตั ้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุ งบูคาเรสต์ นาท่านเข้ าชมเหมืองเกลือสลานิ ค (Slanic
Prahova Saltmine) เป็ นเหมืองเกลือที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในประเทศโรมาเนียและใหญ่ที่สดุ ในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ ในอดีตเกลือ
มีความสาคัญมากเพราะเป็ นเครื่องปรุงหลักในการถนอมอาหารของชาวยุโรป เหมืองเกลือแห่งนี ้อยู่ลกึ ลงไปใต้ ดินถึง 210 เมตร
ผนังทั ้ง 4 ด้ านเป็ นหินเกลือ เกิดจาก การเกาะกันของเกลือและเกิดเป็ นหินเกลือที่งอกและย้ อยในถ ้าอย่างสวยงาม เวลานาเกลือ
ออกไป เขาใช้ วิธีสกัดออกมาเป็ นก้ อน แล้ วนาไปละลายน ้า ปั จจุบันเหมืองเกลือแห่งนี เ้ ปิ ดให้ บริ การแบบธรรมชาติบาบัดเพราะ
อากาศภายในเหมืองมีไอละอองของน ้าเกลือ ที่เรี ยกว่า saline air microclimate เชื่อกันว่าสามารถช่วยบาบัดผู้ป่วยที่มีอาการ
ทางปอด เช่น หอบหืดได้ นาท่านเดินทางกลับสูก่ รุ งบูคาเรสต์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั PULLMAN BUCHAREST WORLD TRADE CENTER HOTEL หรือเทียบเท่า

บู ค าเรสต์ – อาคารรั ฐ สภา – ประตู ชั ย โรมาเนี ย น - ย่ านเมื อ งเก่ า สนามบิน
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมกรุ งบูคาเรสต์ (Bucharest) ซึง่ เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ ที่สดุ ของประเทศโรมาเนีย นอกจากนี ้ยังเป็ นเมือง
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจหลักที่เจริญรุ่งเรืองที่สดุ ของประเทศ เมืองบูคาเรสต์ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2 ล้ านคน และเป็ น
เมื อ งที่ ใ หญ่ ที่ สดุ เป็ น อัน ดับ 6 น าท่ า นถ่ า ยรู ป ด้ า นนอกบริ เ วณ อาคารรั ฐ สภาหรื อ ท าเนี ย บประธานาธิ บดี (Palace of
Parliament in Bucharest) ที่ ตั ้งอยู่ใจกลางเมื องบูคาเรสต์ โดยทาเนียบประธานาธิ บ ดีแห่ง นี ้ ได้ รับการยกย่ องว่า เป็ นอาคาร
รัฐสภานี ้ได้ ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ เป็ นอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริ กา และมีจานวนห้ องมากถึง 10,000
ห้ อง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นาท่านผ่านชมประตูชัยโรมาเนียน (Arcul de Triumf) ซึง่ สร้ างเลียนแบบประตูชัยในกรุ งปารี ส ในสถาปั ตยกรรมแบบโรมาเนีย
จากนั ้นให้ ท่านอิสระช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัยในย่ านเมืองเก่ าบูคาเรสต์ จากนั ้นนาเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสู่กรุ งแฟรงก์เฟิ ร์ ต โดยสายการบินลุฟท์ฮนั ซ่า เที่ยวบินที่ LH 1421
ถึงสนามบินกรุงแฟรงก์เฟิ ร์ ต รอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต่อไปยังกรุงเทพฯ โดยสายการบินลุฟท์ฮนั ซ่า เที่ยวบินที่ LH 772

รหัสทัวร์ : THG1-LH-RO-19MAY-18JUN20

วันที่ 8 กรุ งเทพฯ
14.10 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้ วยความสวัสดิภาพ

Summer in Bulgaria – Romania
บัลแกเรีย - โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน

โดยสายการบินบินลุฟท์ ฮันซ่ า แอร์ ไลน์
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

19 – 26 พ.ค. 63
02 - 09 มิ.ย. 63
18 – 25 มิ.ย. 63

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริ มเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริ มเตียง)
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

49,900.49,900.49,900.26,580.49,900.49,900.49,900.26,580.49,900.49,900.49,900.26,580.โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ
5,900.5,900.5,900.-

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านั ้น
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรียมเอกสารให้ การขอวีซ่าได้ ทนั ที
หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขั ้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั ้งแบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวก
ในการเดิน ทางท่องเที่ ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติ ดต่อ กัน ท่า นและครอบครัว ต้ อ งให้ การดูแ ลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่ านเอง เนื่อ งจากการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะ หัว หน้ า ทัวร์ มีความจ าเป็ นต้ อ งดูแ ลคณะทัว ร์
ทั ้งหมด

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าตัว๋ เครื่องบิน ชั ้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์ อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์ สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)

8.
9.
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ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูก ค้ าท่ านใดสนใจ ซือ้ ประกั นการเดิ น ทางส าหรั บ ครอบคลุ มเรื่ อ งสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อ มู ล
เพิ่มเติมกับทางบริ ษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั ้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น ้าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 23 กก.และมากกว่า 1 ชิ ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์ สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (14 EUR)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 EUR)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศบัลแกเรียประมาณ 3,500 บาท (ชาระพร้ อมเงินมัดจา)

เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุ มัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

การพิจารณาวีซ่า เป็ นดุลยพินิ จของสถานทูต มิใช่ บริ ษั ททัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ดีแ ละถูกต้ องจะช่ว ยให้ การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ ้น
กรณีท่านใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่านต้ องแจ้ งให้ ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้ าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้ าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
สาหรับผู้เ ดินทางที่ศึกษาหรื อทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้ องดาเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยู่เท่านั ้น
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ วต่ากว่า 6 เดือน
ผู้เดินทางต้ องไปยื่นคาร้ องขอทาหนังสื อเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรี ยมหนังสือ เดินทางเล่มเก่า ให้ กับทาง
บริษัทด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์ อย่างยิ่งในการยื่นคาร้ องขอวีซ่า และจานวน
หน้ าหนังสือเดินทาง ต้ องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้ า

5.
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ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นั ้นๆ และพาสปอร์ ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริ ษัทได้ สารองที่นั่งพร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน ซึง่ มีค่าใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่ องบินท าการออกแล้ ว แต่ท่า นไม่ สารถออกเดิ นทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ เ รี ยกเก็บ ค่าใช้ จ่า ย
ตามที่เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่ง ต้ องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกาย และ
อานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั ้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริ ษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดิน ทางอื่น ที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จ ากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่ า น ไปยัง คณะต่ อ ไปแต่ ทัง้ นี ท้ ่ า นจะต้ อ งเสี ยค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไ ม่ สามารถเรี ยกคื น ได้ คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อ
ค่าตัว๋ เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทั ้งหมด
กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทั ้งหมด

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.

เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มงี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม

4.
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โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรั ตและไม่
มีอ่างอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั ้นๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
เอกสารประกอบการขอวีซา่ บ ัลแกเรีย
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า่ ประมาณ 15 ว ันทาการ
***ไม่ตอ
้ งมาแสดงตนทีส
่ ถานทูตในว ันยืน
่ วีซา่ ***

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1
ชุด
ในระหว่างยืน
่ วีซา่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซา่ มาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีท
่ ัวร์ให้ร ับทราบตงแต่
ั้
ทท
ี่ า
่ นทาการจองท ัวร์เข้ามา
เพือ
่ ทาการแก้ไขในการขอวีซา่ ในครงนี
ั้ ้ มิฉะนนหากท่
ั้
านไม่แจ้งให้ทราบ อาจจะมีผลเสียต่อการขอวีซา่ ของท่านใน
ครงนี
ั้ *
้ *
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา่ ในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
1.

หน ังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2
หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ และหนั งสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด และต ้องไม่ม ี
รอยขีดเขียน(หากมีจะถือเป็ นพาสปอร์ตชารุด ต ้องทาใหม่) หนั งสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย

ั
***ในกรณีท ถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พ าน ก
ั อยูต
่ า
่ งประเทศ, ท างานอยูต
่ า
่ งประเทศ หรือ น ก
ั เรีย น
่ จะมี
น ักศึกษาศึกษาอยูต
่ า่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษ ท
ั ให้ท ราบท น
ั ที เพราะการยืน
่ ขอวีซา
่ ใน
เงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซา
ประเทศไทยได้ ข้อกาหนดนีร้ วมไปถึงผูเ้ ดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***

2.

รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ (พืน
้ หลังขาวเท่านั น
้
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่
เลอะหมึก)

3.

หล ักฐานการเงิน
3.1 Bank Certificate สกุลเงิน เป็ น EURO หรือ US มีอายุไม่เกิน 1 เดือน (ต ้อง
่ ให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต)
สะกดชือ
3.2 Bank Statement ย้อ นหล ัง 6 เดือ น เป็ นภาษาอ งั กฤษ ทีอ
่ อกจากทาง
่ ให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต) อัปเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนยืน
ธนาคาร (ต ้องสะกดชือ
่ วีซา่
3.3 กรณี ผู ้เ ดิน ทางไม่ไ ด้อ อกค่าใช ้จ ่า ยเอง (บุค คลทีส
่ ามารถรั บ รองค่าใช ้จ่า ยได ้ ต ้องเป็ น พ่ อ แม่ พี่น อ้ ง ที่ม ี
สายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั น
้ )
้ า่ ย สกุลเงินเป็ น EURO หรือ US มีอายุไม่เกิน 1 เดือน (ต ้องสะกดชือ
่
3.3.1 Bank Guarantee จากผูท
้ รี่ ับรองค่าใชจ
ให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต)
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้ า
3.3.2. สาเนา Bank Statement ย้อ นหล ัง 6 เดือ น เป็ นภาษาอ งั กฤษ ของผูอ
้ อกค่าใชจ
่ ย ทีอ
่ อกจากทาง
่ ของผู ้ออกค่าใช ้จ่ายให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต) อัปเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนยืน
ธนาคาร (ต ้องสะกดชือ
่ วีซา่
้ า่ ยให้
3.3.3.สาเนาหน้าพาสปอร์ต ของคนออกค่าใชจ
้ า่ ย(Sponsor Letter) ทีผ
3.3.4 หน ังสือร ับรองค่าใชจ
่ ู ้ออกค่าใช ้ให ้เป็ นคนเซ็นรับรอง
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชีตด
ิ ลบ บ ัญชีฝากประจา บ ัญชีกระแสรายว ัน
บ ัญชีสหกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**
4.
-

หล ักฐานการทางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน
เจ้าของกิจการ หนั งสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดทีด
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
่ น
ิ เป็ น
ตัน

-

เป็นพน ักงาน

หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน

่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN”
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
แทนชือ
่ น
ื่ )
-

น ักเรียนหรือน ักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต)ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN”
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
แทนชือ
่ น
ื่ )

5.

เอกสารส่วนต ัว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)
***เอกสารส่วนต ัวของท่านห้ามเซ็นสาเนาถูกต้องทุกกรณี***

6.

กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา

-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัดหนั งสือ
ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอม
ระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามา

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
พาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มี
อานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่
*** กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดาและมารดาต ้องลงชือ

7. ท่านห ้ามเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้องเด็ดขาด
เอกสารยืน
่ วีซา่ อาจมีการปร ับเปลีย
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
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************************************************
่ นเกีย
้ ท งั้ นีบ
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า่ เป็นดุลพิน จ
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ท
ั ไม่มส
ี ว
่ วข้อ งใดๆท งั้ สิน
้ ริษ ท
ั เป็ น
เพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั้

