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9 วัน โรมาเนีย – บัลแกเรีย
(เทศกาลกุหลาบ)

2 - 10 มิถุนายน 2563
74,900

บาท
(ไม่ รวมค่ าวีซ่า / รวมทิปทุกอย่ างแล้ ว)
(โรมาเนีย) คลูช นาโปกา - เหมืองเกลือซาลินา ทูร์ดา – ซิ กิสวารา

ปราสาทเปเลส - บราซอฟ – บราน – ปราสาทแดร๊ กคูล่า
บูคาเรสต์ – เข้าชมรัฐสภาที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก (Parliament Palace)
(บัลแกเรี ย) เวลีโค ทาร์โนโว – คาลานซัค – เทศกาลกุหลาบ – พลอฟดิฟ – รี ล่า – โซเฟี ย
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แผนที่เส้ นทางการท่ องเที่ยวตามโปรแกรม

2 มิ.ย.

กรุ งเทพฯ – อิสตันบูล – คลูช นาโปกา

06.30 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน Q ประตูทางเข้าที่ 8 อาคารผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์
สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 59 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.30 ชัว่ โมง) เพลิดเพลิน
กับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ และสายการบินฯ บริ การ อาหารสองมื้อ ระหว่างเที่ ยวบินสู่
นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี
เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่ อง เที่ยวบิน TK1347
ออกเดินทางจาก สนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินคลูช (CLJ) โดยสายการบินเตอร์ กิช แอร์ไลน์ส
สายการบินมีบริ การอาหารบนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 1.45 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินคลูช (CLJ) ประเทศโรมาเนีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

09.25 น.

15.50 น.
19.00 น.
20.45 น.

นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั GOLDEN TULIP HOTEL CLUJ NAPOCA **** หรื อเทียบเท่า
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดที่พกั ที่เมืองใกล้เคียงให้ แทน***
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3 มิ.ย.

คลูช นาโปกา – เหมืองเกลือซาลินา ทูร์ดา – ซิ กิสวารา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคลูช นาโปกา (Cluj Napoca) หรื อชื่อย่อคือ “เมืองคลูช” เมืองท่องเที่ยวทางตะวันตกเฉี ยง
เหนือของประเทศโรมาเนีย มีประชากรอาศัยมากเป็ นลาดับที่ 4 ของประเทศ เมืองคลูช นาโปกา เคยเป็ นเมือง
หลวงเก่าของภูมิภาคทรานซิลเวเนี ย เมืองครั้งปกครองโดยกษัตริ ยฮ์ งั กาเรี ยนและกษัตริ ยอ์ อสเตรี ยน ในช่วงปี
ค.ศ.1790-1848 และ 1861-1867 นาท่านเดินชม จัตุรัสสหภาพ (Union Square) ณ ใจกลางเมืองคลูช อันเป็ นที่ต้ งั
ของ โบสถ์เซนต์ไมเคิล (St Michael’s Church) โบสถ์โบราณ สถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่มีความสวยงามที่สุด
แห่งหนึ่งของทรานซิลเวเนี ย สร้างขึ้นช่วงศตวรรษที่ 15 และเคยถูกใช้เป็ นสถานที่ ประกอบงานพิธีราชาภิเษก
ของกษัต ริ ยฮ์ ังกาเรี ยนและโครเอเชี ย นาม Mathias Corvius ในช่ ว งปี ค.ศ.1458-1490 จากนั้น ถ่ายรู ปกับ
พระราชวังบานฟี (Banffy Palace) อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสาคัญแห่งเมืองคลูช เป็ นตัวอย่างสถาปั ตยกรรมสไตล์บา
โรคที่งดงามของทรานซิลเวเนีย สร้างขึ้นช่วงศตวรรษที่ 18 โดยเจ้าของคนแรกคือ ดยุคแห่ งฮังการี นาม György
Bánffy ซึ่งเป็ นผูค้ รองแคว้นทรานซิลเวเนี ยในช่วงปี ค.ศ.1749-1822 จากนั้น เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะประจ า
เมืองคลูชตั้งแต่ปี ค.ศ.1951 เป็ นต้นมา ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เหมืองเกลือซาลินา ทูร์ดา (Salina Turda Salt
Mine) (ระยะทาง 36 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที) เหมืองเกลือโบราณซึ่งมีความลึกกว่า 112 เมตร เคยถูกใช้
เป็ นเหมืองเกลือช่วงปี ค.ศ.1271 เป็ นต้นมา และเป็ นหนึ่ งในเหมืองเกลือที่มีความเก่าแก่ที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก
จนกระทัง่ รัฐบาลได้เปิ ดให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อ ปี ค.ศ.1992 หลังปล่อยรกร้างมานาน และ ในปี . ค.ศ.2008
รัฐบาลโรมาเนียได้ตดั สินใจลงทุนกว่า 5.88 ล้านยูโร เพื่อเนรมิตสถานที่แห่ งนี้ ให้มีความทันสมัยและเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในปัจจุบนั โดยมีนกั ท่องเที่ยวกว่า 6 แสนคนได้แวะเวียนเข้าชมในแต่ละปี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองซิกิสวารา (Sighisoara) (ระยะทาง 122 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชม.) เมืองมรดกโลก
ของประเทศโรมาเนี ย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดย UNESCO เมื่อปี ค.ศ.1999 อีกทั้งยังเป็ นหนึ่ งในเมืองที่ มี
ความสาคัญทางประวัติ ศาสตร์ ในยุค กลาง ซึ่ งปกครองโดยจัก รวรรดิ โ รมัน อัน ศัก ดิ์ สิ ทธิ์ เป็ นศูน ย์รวมของ
ช่างฝี มือในยุค นั้น รวมถึงเป็ นตลาดกลางในการซื้ อขายแลกเปลี่ยนในยุค นั้น อีกด้วย นาท่ านชม หอนาฬิก า
โบราณ (The Clock Tower) ซึ่งปัจจุบนั เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชม มีความสูงราว 64 เมตร และเป็ นแลนด์มาร์ ค
สาคัญของเมืองซิกิสวาราตั้งแต่ศตวรรษที่ 13

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั DOUBLETREE BY HILTON CAVALER **** หรื อเทียบเท่า
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดที่พกั ที่เมืองใกล้เคียงให้ แทน***

4 มิ.ย.

บราน – บราซอฟ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบราน (Bran) (ระยะทาง 139 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) นาท่านเข้าชม
ปราสาทบราน (Bran Castle) หรื อที่รู้จกั กันในนาม "ปราสาทแดร๊ กคูล่า" ปราสาทนี้สร้างขึ้นในในศตวรรษที่ 14
ตั้งอยู่บนเชิงเขาเพื่อป้ องกันการรุ กรานจากศัตรู ระหว่างชายแดนแคว้นวอลลัคเทียและทรานซิล เวเนี ย ภายใน
ปราสาทมีห้องต่างๆมากมาย ซึ่งจัด แสดงวิถีค วามเป็ นอยู่ ห้องแสดงอาวุธโบราณ ตูโ้ บราณอายุหลายร้อยปี ที่
แกะสลักลวดลายงดงาม นอกจากนี้ยงั มีการจัดแสดงสิ่งของเครื่ องใช้อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรู ป
ตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเลือกซื้อของที่ระลึกที่มีวางจาหน่ายบริ เวณปราสาทแห่งนี้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองบราซอฟ (Brasov) (ระยะทาง 27 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) นาท่านชมย่านใจกลาง
เมืองและจัตุรัสกลางเมืองซึ่งมีหอนาฬิกาสูงโดดเด่นแสดงเวลาให้ผคู ้ นที่เดินผ่านไปมา นาชมตลาดใหญ่ใจกลาง
เมืองบราซอฟ "Walking street" ตลาดนี้ เป็ นถนนระหว่างตึกขนาดใหญ่ยาวติดต่อกัน ข้าวของที่ขายมีมากมาย
หลายชนิ ด ทั้งเสื้ อผ้า กระเป๋ าหนัง เครื่ องสาอาง ของที่ ระลึก ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เดิน เล่นและช้อปปิ้ งตาม
อัธยาศัย นาท่านเข้าชมโบสถ์ดา หรื อที่รู้จกั ในนาม "Black Church" ที่มีชื่อเสียง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1383 ใช้เวลา
สร้างกว่าร้อยกว่าปี จัดเป็ นโบสถ์แบบศิลปะโกธิคที่ใหญ่ที่สุด ใน South East Europe จากนั้นนาท่ านเข้าชม
โรงเรี ยนแห่งแรกของประเทศโรมาเนี ย “Romania First School” นาท่านชมย่านใจกลางเมืองและจัตุรัสกลาง
เมืองซึ่งมีหอนาฬิกาสูงโดดเด่นแสดงเวลาให้ผคู ้ นที่เดินผ่านไปมา

ค่า

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั PIATRA MARE HOTEL **** หรื อเทียบเท่า
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดที่พกั ที่เมืองใกล้เคียงให้ แทน***
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5 มิ.ย.

ซิ นายา – บูคาเรสต์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซินายา (Sinaia) (ระยะทาง 45 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) เพื่อเข้าชม ปราสาทเปเลส
(Peles Castle) ซึ่งตั้งอยูใ่ นหุบเขาบูเซกิ ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็ นหนึ่งในปราสาทที่สวยงามที่สุดใน
โลก เนื่องจากตั้งอยูก่ ลางป่ าสนบนเทือกเขาคาร์เปเทียน ปราสาทนี้ สร้างขึ้นโดยเจ้าชายคาลอสที่ 1 กษัตริ ยแ์ ห่ ง
โรมาเนียในสมัยศตวรรษที่ 19 เพื่อใช้เป็ นที่ประทับในฤดูร้อน ความงดงามของปราสาทแห่ งนี้ มิใช่อยู่ที่ความ
ยิ่งใหญ่ ข องตัว ปราสาทแต่ อ ยู่ที่ก ารตกแต่ ง ภายในอย่างหรู หรางดงาม ปั จ จุ บัน เป็ นสถานที่ สาธารณะและ
พิพิธภัณฑ์ที่เก็บสมบัติล้าค่าอีกแห่งหนึ่งของโรมาเนีย (***หากปราสาทเปเลส ไม่เปิ ดให้ บริ การด้ วยเหตุสุดวิสัย
ใดๆก็ตาม ทางบริ ษัทจะนาท่ านถ่ายรู ปภายนอกแทน)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งบูคาเรสต์ (Bucharest) (ระยะทาง 141 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ซึ่ง
ตั้งอยูบ่ นที่ราบวอลลาเซีย ติดเทือกเขาคาร์เปเชียน และแม่น้ าดานู ป บูคาเรสต์ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่มีธรรมชาติอนั
สวยงามล้อมรอบด้วยเทือกเขา และทะเลสาบจนได้สมญานามเป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ยุโรปว่า “ปารี สน้อย” จากนั้น
นาท่านเที่ยวชมเมืองและแวะถ่ายรู ป (**หากรถสามารถจอดได้ ) ชมจัตุรัสแห่ งการปฎิวตั ิ (Revolution Square)
โอเปร่ าเฮ้าส์ (Opera House) คลับทหารแห่งชาติ (National Military Academy) ผ่านชม "ประตูชยั " ซึ่งตั้งอยู่บน
ถนน KISSELEFF ซึ่ งสร้างเลียนแบบประตูชัย ในกรุ งปารี ส ในสถาปั ต ยกรรมแบบโรมาเนี ย (Romanian
Athenaeum) จากนั้นนาท่านเข้าชมอาคารรัฐสภาหรื อทาเนี ยบประธานาธิบดีของโรมาเนี ย Parliament Palace
ทาเนี ยบประธานาธิบดีที่ใหญ่โตโอฬารของประธานาธิ บดีเชาเชสคู และ นางเอลินา ภรรยาผูซ้ ่ึงอยากมีชีวิต
หรู หราประหนึ่งเอวิตา้ เปรอง อาคารรัฐสภานี้ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอ
นของสหรัฐอเมริ กา และมีจานวนห้องมากถึง 6,000 ห้อง สร้างแบบสถาปั ตยกรรมโรมาเนี ย ทั้งโครงสร้างและ
การตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร แต่ละห้องตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา โดยเฉพาะห้องแกรนด์บอลรู ม
ที่ได้มีการตกแต่งโคมไฟประดับโบฮีเมียน้ าหนักถึง 5 ตัน ปูพ้ืนด้วยพรมเปอร์ เซียผืนใหญ่ ห้องรับรองซึ่งสร้าง
จากหินอ่อนจากประเทศอิตาลี ให้ท่านได้สมั ผัสถึงความโอ่อ่า ความยิ่งใหญ่ของอาคารรัฐสภาที่ใช้งบประมาณ
มหาศาลในการก่อสร้างมหาศาลถึง 3 ล้านล้านยูโร (***หากอาคารรั ฐสภาปิ ดให้ เข้ าชม เนื่ องด้ วยเหตุสุดวิสัย
หรื อตามประกาศของรั ฐสภา จะนาท่ านถ่ายรู ปภายนอกแทน)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
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นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั RIN GRAND HOTEL **** หรื อเทียบเท่า
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดที่พกั ที่เมืองใกล้เคียงให้ แทน***

6 มิ.ย.

เวลิโค ทาร์ โนโว – สตารา ซาโกรา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเวลิโค ทาร์ โนโว (Veliko Tarnovo) (ระยะทาง 198 ก.ม.ใช้เวลาเดินทาง 3.30 ชม.) หนึ่ ง
ในเมืองแห่ งประวัติ ศาสตร์ ข องบัลแกเรี ย เป็ นเมืองเก่ าแก่ ที่ต้ งั อยู่บนเนิ น เขาถึงสามลูก ซึ่ งได้แก่ Tsarevets
Trapezitsa และ Sveta Gora ด้วยความพร้อมในทุกๆด้านทาให้เมืองแห่งนี้ได้กลายมาเป็ นศูนย์กลางของเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมของบัลแกเรี ยตอนเหนื อ นอกจากนี้ ในยุคกลางนั้น เวลิโค ทาร์ โนโว ถือได้ว่าเป็ นเมืองป้ อม
ปราการที่มีความแข็งแกร่ งอีกแห่งของบัลแกเรี ยอีกด้วย นาท่านเดินชมความงดงามของอาคารบ้านเรื อนที่มีการ
อนุรักษ์ไวในแบบเดิม โดยบ้านแต่ละหลังนั้นมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเข้าชม ป้อมปราสาท Tsarevets (Tsarevets Fortress) อดีตที่ประทับของกษัตริ ยแ์ ห่งบัลแกเรี ย ซึ่งภายในมี
อาคารและป้อมปราการรายอยูร่ ายล้อมซึ่งปัจจุบนั คงเหลือเพียงกลิ่นอายของความรุ่ งเรื องในอดีต จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ เมืองสตารา ซาโกรา (Stara Zagora) (ระยะทาง 100 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองที่
ใหญ่เป็ นลาดับที่หา้ ของประเทศบัลแกเรี ย และเป็ นที่ต้งั ของโรงงานเบียร์ ทอ้ งถิ่นชื่อดังยี่ห้อ Zagorka จากนั้นนา
ท่านแวะถ่ายรู ปกับ สุเหร่ าเอสกี้ (Eski Mosque) หนึ่งสุเหร่ าโบราณที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศบัลแกเรี ย สร้างขึ้น
เมื่อยุคศตวรรษที่ 15 เป็ นโบสถ์คริ สเตียนดั้งเดิม และถูกแปลงมาเป็ นสุเหร่ าของชาวมุสลิมที่อาศัยในเมืองนี้

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิน่
นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั MERIAN PALACE STARA ZAGORA*** หรื อเทียบเท่า
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดที่พกั ที่เมืองใกล้เคียงให้ แทน***
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7 มิ.ย.

คาซานลัค – พลอฟดิฟ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคาซานลัค (Kazanlak) (ระยะทาง 35 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ) เมืองที่ต้ งั อยู่
ทางตอนใต้ข องเทื อกเขาบอลข่าน ซึ่ งเป็ นแหล่งปลูกกุหลาบที่ ใหญ่ ที่สุด ในประเทศบัลแกเรี ย น าท่ านร่ ว ม
เทศกาลดอกกุหลาบ (Rose Festival) หนึ่งในเทศกาลประจาชาติที่โดดเด่นที่สุด และจัดขึ้นทุกๆปี ในช่วงสัปดาห์
แรกของเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็ นช่วงที่ดอกกุหลาบหลากหลายสี บานสะพรั่งที่สุดในรอบปี ชมการประกอบพิธี
เก็บเกี่ยวดอกกุหลาบและโชว์พ้นื เมืองอันสนุกสนานพร้อมการประกวดสาวงามประจาเมือง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อบาร์บีคิว พร้อมชมโชว์ระบาพื้นเมือง)

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองพลอฟดิฟ (Plovdiv) (ระยะทาง 102 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองที่ใหญ่
เป็ นอันดับสองของประเทศบัลแกเรี ยรองจากเมืองโซเฟี ย ตั้งอยู่บนฝั้ ่งแม่น้ ามาริ ทซา ล้อมรอบด้วยภูเขาเจ็ดลูก
จึงถูกขนานนามว่า “เมืองแห่งขุนเขาทั้งเจ็ด” นอกจากนี้หลักฐานทางโบราณคดียงั พบว่าเมืองนี้ถูกตั้งรกรากมาก
ว่า 6,000 ปี ทาให้ถูกขนานนามว่าเป็ นหนึ่ งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย นาท่านเข้าชม โรงละครโรมัน
(Roman Amphitheatre) หนึ่งในโรงละครโรมันโบราณที่ได้รับการบูรณะรักษาและยังคงความสมบูรณ์ไว้ที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.98-117 หน้ากว้างทั้งหมด 82 เมตร สามารถจุผชู ้ มได้ราว 7,000 คน จากนั้น
นาท่านชม ย่านเมืองเก่า (Old Town) ส่ วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองได้รับการอนุ รักษ์ทางสถาปั ตยกรรม ซึ่งทาให้
พลอฟดิฟยังคงมีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมยุคเรอเนซองส์จนถึงปัจจุบนั

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั IMPERIAL PLOVDIV HOTEL **** หรื อเทียบเท่า
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดที่พกั ที่เมืองใกล้เคียงให้ แทน***
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8 มิ.ย.

รี ล่า - โซเฟี ย

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สานักสงฆ์เมืองรี ล่า (Rila Monastery) (ระยะทาง 280 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)
สานักสงฆ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ของประเทศบัลแกเรี ย ตั้งอยู่บนภูเขารี ล่าทางตอนใต้ของนครหลวงโซเฟี ย บน
ความสูง 1,147 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 10 และตั้งชื่อตามผูก้ ่อตั้งสานัก คือ นักบวช
ไอแวนแห่งเมืองรี ล่า สานักสงฆ์เมืองรี ล่าถูกรับรองโดยยูเนสโก้ให้เป็ นหนึ่งในมรดกโลกของประเทศบัลแกเรี ย
(UNESCO World Heritage) โดยในแต่ละปี มีนกั ท่องเที่ยวกว่า 900,000 คนเดินทางมาเยีย่ มชมสถานที่แห่งนี้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโซเฟี ย (Sofia) (ระยะทาง 117 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองหลวงของ
ประเทศบัลแกเรี ย และยังเป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดลาดับที่ 15 ของสหภาพยุโรปด้วยประชากรกว่า 1.2 ล้าน
คน เมืองโซเฟี ยตั้งอยูบ่ ริ เวณเชิงเขาวิโตชา และห่ างจากชายแดนประเทศเซอร์ เบียเพียง 50 กิโลเมตร นาท่านสู่
Vitosha Boulervard ถนนช้อปปิ้ งสายหลักแห่งนครหลวงโซเฟี ย ซึ่งมีท้งั สินค้าแบรนด์เนมและสิ นค้าท้องถิ่นให้
เลือกซื้อมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั MARINELLA HOTEL **** หรื อเทียบเท่า
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดที่พกั ที่เมืองใกล้เคียงให้ แทน***

9 มิ.ย.

โซเฟี ย – อิสตันบูล

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม เมืองโซเฟี ย (Sofia) นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ อาคารรัฐสภาแห่ งกรุ งโซเฟี ย (Parliament) อาคารสี
ขาวรู ปทรงโบราณที่ต้งั ตระหง่านอยูด่ า้ นหน้ามหาวิหารอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้ ซึ่งปัจจุบนั ยังใช้เป็ นที่ทาการของ
คณะรัฐบาลอยู่ จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับ โบสถ์เซนต์จอร์จ (Saint George Church) โบสถ์หินโบราณที่เป็ นหนึ่ ง
ในสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในกรุ งโซเฟี ย สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 และถูกต่อเติมเรื่ อยมา นอกจากนี้ ใน
อดี ตยังเคยถูก ใช้เป็ นสุ เหร่ าหรื อมัสยิด ในสมัยที่ ก รุ งโซเฟี ยถูก ปกครองโดยจัก รวรรดิ ออตโตมัน ก่อนจะถูก
ปรั บปรุ งกลับมาใช้งานเป็ นโบสถ์ในคริ สตจัก ร จากนั้นน าท่ านถ่ายรู ปกับ มหาวิหารอเล็ก ซานเดอร์ เนฟสกี้
(Alexander Nevsky Cathedral) มหาวิหารที่ก่อสร้างในแบบนี โอไบเซนไทน์เมื่อปี ค.ศ.1882 มีโดมหลังคาทรง
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กลมสีเขียว ตกแต่งด้วยหินอ่อนที่วิจิตรตระการตา ซึ่งถือเป็ นมหาวิหารคริ สตจักรนิกายบัลแกเรี่ ยนออโธดอกซ์ที่
ใหญ่อนั ดับต้นๆของภูมิภาค และมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองบนคาบสมุทรบอลข่าน เป็ นรองเพียงแค่มหาวิหาร
แห่งเซนต์ ซาวาที่เมืองเบลเกรดของประเทศเซอร์เบีย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

13.00 น.
16.00 น.
17.15 น.
20.15 น.

นาท่านเดินทางสู่สนามบินโซเฟี ย (SOF)
ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK1032 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.30 ชัว่ โมง)
เดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 64 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชัว่ โมง)
สายการบินฯ มีบริ การอาหารค่าและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน

10 มิ.ย.

กรุ งเทพฯ

09.50 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

9 วัน โรมาเนีย-บัลแกเรีย(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)
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน BKK-IST-CLJ//SOF-IST-BKK หักค่าตัว๋ คืน

2-10 มิ.ย.63
74,900
9,000
71,900
95,000-140,000
20,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 9 ก.ย. 2562) **
ข้ อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดิ นทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่ าน แนะนาให้ท่าน เปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
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โปรแกรมท่องเที่ยวโรมาเนีย-บัลแกเรีย (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานีร้ วมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋ าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, 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-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์
อัตรานีไ้ ม่รวมถึง
 ค่าวีซ่าโรมาเนีย/บัลแกเรี ย
 หากมีวีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple ที่ยงั ไม่หมดอายุ และเคยใช้งานแล้วสามารถใช้เข้าทั้งสองประเทศได้
 หากมีวีซ่า โรมาเนีย หรื อบัลแกเรี ย แบบ Multiple ที่ยงั ไม่หมดอายุ สามารถใช้เข้าทั้งสองประเทศได้
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าเข้า-ออกที่โรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋ าของท่านเอง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง
กรณียกเลิก
* ยกเลิก 100 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มคี ่าใช้จ่าย)
* ยกเลิก 60-99 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจา 50%
* ยกเลิก 30-59 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจาเต็มจานวน
* ยกเลิก 0-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจานวน
***ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวี
ซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัว๋ เครื่องบินเอง (Land Only)
*ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนิ นการมาพบคณะทัวร์ ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
หมายเหตุ :
 บริ ษ ัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ากว่ า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจานวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่ าน ราคาทัวร์ เพิม่ ท่ านละ 4,000 บาท)
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
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 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูก ปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นักท่ องเที่ ยวใช้หนังสื อเดิ นทางบุ ค คล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
ตัว๋ เครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่ านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภู มิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มกี ารจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดี ยวกัน ในถุงใสพร้อมที่ จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์ก ารการบิ น พลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
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 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ ากว่ามาตราฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วนที่เกิน

 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่ เกิ ด การสู ญหายระหว่างการท่องเที่ ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน ) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าโรมาเนีย
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 20 วันทาการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ
เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย

(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ)
1. หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รู ปถ่ายสีหน้าตรง 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. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สาเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
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7. สู ติบตั ร (กรณี เด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสู ติบตั รมา)
8. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอ
เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)

9. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
-

กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุช้นั ปี ที่ศึกษา

10. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้งั Bank guarantee และ Bank Statement เล่มเดียวกัน)
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
- Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อ
การรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (เอกสารอายุห้ามเกิน 30 วันก่อนยื่นวีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์ เล่ มเดียวกันเท่ านั้น **************
- Statement บัญชีฝากประจา (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
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กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง

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

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

