
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

28พ.ค.-05 มิ.ย. 61 / 29พ.ค.-06 มิ.ย. 61 / 30พ.ค.-07 มิ.ย. 61  

 
วนัแรกของกำรเดินทำง     สนามบินสวุรรณภมิู-อิสตนับูล 

19.00 น. พบกนัท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน U  ประตู 9-10 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจา้หน้าท่ีบริษทัฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 

23.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 69   

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 10.20 ชั่วโมง)  

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง    อิสตนับูล-เมืองโซเฟีย 

05.20 น.  เดินทางถึง กรงุอิสตนับลู แวะเปล่ียนเท่ียวบินระหวา่งประเทศ 

07.45 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร ์โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 1027 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  

09.05 น. เดินทางถึงสนามบิน กรงุโซเฟีย ประเทศบลักาเรีย หลงัจากผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

เจ้ าห น้ า ท่ี ศุ ลก ากรแล้ว  น าท่ าน  เข้ าชม  พิ พิ ธภัณ ฑ์ โบ ราณ ค ดี แ ห่ ง เมื อ ง โซ เฟี ย 

Archaeological Museum พิพิธภณัฑป์ระจ าเมืองซ่ึงสร้างบนรากฐานเดิมของสุเหร่าสมยัออตโต

มนัท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งกรุงโซเฟีย ก่อสร้างเสร็จส้ินช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ถูกใชพิ้พิธภณัฑแ์ห่งชาติไว้

ส าหรับจดังานแสดงศิลปะและวฒันธรรมต่าง ๆ ตลอดจนวตัถุโบราณต่าง ๆ ตั้งแต่ยุคหินจวบจนคอล  

เลคชัน่ล ้าค่าในยคุปัจจุบนั แวะถ่ายรูปกบั อาคารรฐัสภาแห่งกรงุโซเฟีย  Parliament อาคารสี

ขาวรูปทรงโบราณท่ีตั้งตระหง่านอยูด่า้นหนา้มหาวทิยาลยัอเลก็ซานเดอร์เนฟสกี ซ่ึงปัจจุบนัยงัใชเ้ป็นท่ี

ท าการของคณะรัฐบาลอยู ่จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั โบสถ์เซนต์จอรจ์ Saint George Church 

โบสถหิ์นโบราณท่ีเป็นหน่ึงในอดีตยงัคงเคยถูกใชเ้ป็นสุเหร่าหรือมสัยดิในสมยัท่ีกรุงโซเฟียถูกปกครอง

โดยจกัรวรรดิออตโตมนัก่อนจะถูกปรับปรุงกลบัมาใชง้านเป็นโบสถใ์นคริสตจกัร 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

บ่าย น าท่านเท่ียวชม เมืองโซเฟีย Sofia เมืองหลวงของประเทศบลักาเรีย และยงัเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่

ท่ีสุดล าดบัท่ี 15 ของสหภาพยโุรปดว้ยประชากรกวา่ 1.2 ลา้นคน เมืองโซเฟียตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขาวโิตชา 

และห่างจากชายแดนประเทศเซอร์เบีย เพียง 50 กิโลเมตร น าท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารอเล็กซาน

เดอร์เนฟสกี้  Alexander Nevsky Cathedral มหาวิหารท่ีก่อสร้างในแบบนีโอไบเซนไทน์ 

เม่ือปี ค.ศ. 1882 มีโดมหลงัคาทรงกลมสีเขียว ตกแต่งดว้ยหินอ่อนท่ีวิจิตรตระการตา ซ่ึงถือเป็นมหา

วิหารคริสตจักรนิกายบัลแกเร่ียนออโธดอกซ์ท่ีใหญ่อนัดับตน้ ๆ ของภูมิภาค และมีขนาดใหญ่เป็น

อนัดับสองบนคาบสมุทรบอลข่าน เป็นรองเพียงแค่มหาวิหารแห่งเซนต์ ซาวาท่ีเมืองเบลเกรดของ

ประเทศเซอร์เบีย จากนั้ นน าท่านสู่ Vitosha Boulevard ถนนช้อปป้ิงสายหลักแห่งนคร



หลวงโซเฟีย ซ่ึงมีทั้งสินคา้แบรนด์เนม และสินคา้ทอ้งถ่ินให้เลือกซ้ือมากมาย อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิง

สินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

 

 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

พกัคา้งคืน ท่ี    Metropolitan Hotel 4*   หรือเทียบเท่า    

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง    เมืองโซเฟีย-เมืองพลอฟดิฟ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ ส านักสงฆ์เมืองรีล่า Rila Monastery (ระยะทาง 86 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็น ส านกัสงฆ์ขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศบัลกาเรีย  ตั้งอยูบ่น

ภูเขารีล่าทางตอนใตข้องนครหลวงโซเฟีย บนความสูง 1,147 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล สร้างข้ึนในช่วง

ศตวรรษท่ี 10 โดยนักบุญจอห์นแห่งริลา St. John of Rila แห่งนิกายออโธดอกซ์ ผูใ้ช้ชีวิตอย่าง

สันโดษและเรียบง่ายในถ ้าท่ีไม่ไกลจากอารามนัก และตั้งช่ือตามผูก่้อตั้งส านกั คือ นกับวชไอแวนแห่ง

เมืองรีล่า ต่อมาสถานท่ีแห่งน้ีไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางทางจิตวิญญาณของสงัคมบลักาเรียในยคุกลาง เป็น

จุดหมายของคริสตศ์าสนิกชนนิกายออโธดอกซ์ในการมาแสวงบุญ รวมถึงนกับุญเซนตอิ์วาน ริบสกี ซ่ึง

มีบทบาทในการต่อสู้เร่ืองการกดข่ีทางชาติพนัธ์ุในสมยัการยึดครองของออตโรมนัเติร์ก ส านกัสงฆ์
เมืองรีล่าถูกรบัรองโดย องค์การยเูนสโก ้ใหเ้ป็นหนึ่งในมรดกโลกของประเทศบลักาเรีย 
UNESCO World Heritage โดยในแต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียวมาเยอืนมากกวา่ 900,000 คน  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

บ่าย น าท่านสู่ เมืองพลอฟดิฟ Plovdiv (ระยะทาง 156 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากโซเฟีย ก่อตั้งโดยชาวเทรเชียนโบราณ ต่อมาไดก้ลายเป็นเมืองส าคญั

ของชาวโรมนั หลงัจากนั้นจึงตกอยูภ่ายใตก้ารครอบครองอาณาจกัรไบแซนไทน์และออตโตมนั ก่อนท่ี

จะกลายเป็นส่วนหน่ึงของประเทศบัลกาเรีย มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกับ Great Plains ใน

สหรัฐอเมริกา แต่ในตวัเมืองกลบัมีบางส่ิงท่ีโดดเด่นเหมือนกรุงโรม เมืองพลอฟดิฟแห่งน้ีตั้งอยูบ่นฝ่ัง

แม่น ้ ามาริทซา ลอ้มรอบดว้ยภูเขาเจ็ดลูก จึงถูกขนานนามวา่ “เมืองแห่งขนุเขาทั้งเจ็ด” นอกจากน้ี

หลกัฐานทางโบราณคดียงัพบวา่เมืองน้ีถูกตั้งรกรากมากวา่ 6,000 ปี ท าให้ถูกขนานนามวา่เป็นหน่ึงใน

เมืองท่ีมีอายเุก่าแก่ท่ีสุดของโลกอีกดว้ย 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

พกัคา้งคืน ท่ี     Hotel Imperial Plovdiv 4*    หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง     เมืองพลอฟดิฟ-เมืองสตารา ซาโกรา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม โรงละครโรมัน Roman Amphitheatre หน่ึงในโรงละครโรมนัโบราณท่ีไดรั้บ

การบูรณะรักษาและยงัคงความสมบูรณ์ไวใ้หดี้ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 98-117 หนา้

กวา้ง 82 เมตร สามารถจุผูช้มไดร้าว 7,000 คน จากนั้นน าท่านชม ย่านเมืองเก่า Old Town ส่วนท่ี

เก่าแก่ของตัวเมืองได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม ซ่ึงท าให้พลอฟดิฟยงัคงมีกล่ินอายของ

สถาปัตยกรรมยคุเรอเนซองศจ์นถึงปัจจุบนั 



เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสตารา ซาโกรา Stara Zagora (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ีหา้ของประเทศบลักาเรีย และเป็นท่ีตั้งของโรงงานเบียร์ 

 

 

ทอ้งถ่ินช่ือดงัยี่ห้อ Zagorka จากนั้นน าท่านแวะ ถ่ายรปูกบั สุเหร่าเอสกี้  Eski Mosque เป็น

หน่ึงในสุเหร่าโบราณท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศบลักาเรีย สร้างข้ึนเม่ือยคุศตวรรษท่ี 15 เป็นโบสถค์ริสต์

เตียนดั้งเดิม และถูกแปลงมาเป็นสุเหร่าของชาวมุสลิมท่ีอาศยัในเมืองน้ี 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี     Merian Palace Hotel Stara Zagora 4*  หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง     เมืองสตารา ซาโกรา-เมืองคาซานลคั-เมืองเวลิโค ทารโ์นโว 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาซานลคั Kazanlak (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ     

1 ชัว่โมง) สู่ หุบเขาแห่งกุหลาบ The Valley of Roses เมืองท่ีตั้ งอยู่ทางตอนใตข้องเทือกเขา

บอลข่าน ซ่ึงเป็นแหล่งปลูกกุหลาบขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศบลักาเรีย น าชมพ้ืนท่ีเกษตรกรรมปลูก

กุหลาบ เพ่ือสกดัหัวน ้ าหอมกุหลาบท่ีมีคุณภาพดีเป็นพ้ืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกส่งออกหัวน ้ าหอมเพ่ือการ

ผลิตน ้ าหอมไปทั่วโลก น าท่าน ร่วมเฉลิมฉลอง เทศกาลาดอกกุหลาบ  Rose Festival 

เทศกาลน้ีเร่ิมจดัคร้ังแรกเม่ือปี 1903 เป็นหน่ึงในเทศกาลประจ าชาติท่ีโดดเด่นท่ีสุด และจดัข้ึนทุก ๆ ปี 

ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน ซ่ึงจะเป็นช่วงท่ีดอกกุหลาบหลากหลายสีบานสะพร่ังท่ีสุดใน

รอบปี ชมการประกอบพิธีเก็บเก่ียวดอกกุหลาบ และโชวพ้ื์นเมืองอนัสนุกสนาน พร้อมกบัการประกวด

สาวงามประจ าเมือง จากนั้นน าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์ดอกกหุลาบ Rose Museum สถานท่ีซ่ึง

เก็บบรรจุวตัถุดิบและหัวเช้ือท่ีใชส้ าหรับผลิตน ้ ามนัดอกกุหลาบกวา่ 15,000 ชนิด ภายในพิพิธภณัฑ์มี

การจดัแสดงใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเก็บเก่ียวดอกกหุลาบ รวมไปถึงวธีิการและขั้นตอนในการสกดัหวัเช้ือ

เพ่ือผลิตเป็นน ้ ามนัดอกกหุลาบ อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินไดต้ามอธัยาศยั 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง (บารบี์คิว พรอ้มชมโชวร์ะบ าพ้ืนเมือง) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวลิโค ทาร์โนโว Veliko Tarnovo (ระยะทาง 102 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เป็นหน่ึงในเมืองแห่งประวติัศาสตร์ของบลักาเรีย ตั้งอยูบ่นเนินเขาถึง

สามลูก ซ่ึงไดแ้ก่ Tsarevets, Trapezitsa และ Sveta Gora ดว้ยความพร้อมในทุกๆ ดา้นท าให้

เมืองน้ีกลายเป็นศูนยก์ลางของเศรษฐกิจและวฒันธรรมของบลักาเรียตอนเหนือ นอกจากน้ีในยคุกลาง

นั้น เวลิโค ทาร์โนโว ถือไดว้า่เป็นเมืองป้อมปราการท่ีมีความแขง็แกร่งอีกแห่งเมืองหน่ึงของประเทศบลั

กาเรียอีกดว้ย น าท่านเดินชมความงดงามของอาคารบา้นเรือนท่ีมีการอนุรักษไ์วใ้นแบบเดิม ๆ โดยบา้น

แต่ละหลังนั้ นมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์มากมาย น าท่านเข้าชม ป้อมปราสาท  Tsarevets 

Fortress อดีตท่ีประทบัของกษตัริยแ์ห่งบลักาเรีย ซ่ึงภายในมีตวัอาคารและป้อมปราการเรียงรายลอ้ม 

ปัจจุบนัคงเหลือเพียงกล่ินอายของความรุ่งเรืองในอดีตเท่านั้น 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ   ภตัตาคารภายในโรงแรม 

  พกัคา้งคืน ท่ี  Kalina Palace Hotel Tryavna 4*  หรือเทียบเท่า  



วนัท่ีหกของกำรเดินทำง     เมืองเวลิโค ทารโ์นโว-เมืองบูคาเรสต ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ เมืองหลวงของประเทศโรมาเนีย ณ กรงุบูคาเรสต์ Bucharest 

(ระยะทาง 182 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) ตั้งอยูบ่นท่ีราบวอลลาเซีย ติดกบั 

 

เทือกเขาคาร์เปเช่ียน และแม่น ้ าดานูป กรุงบูคาเรสตไ์ดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีมีธรรมชาติอนัสวยงาม ลอ้มรอบ

ด้วยเทือกเขาและทะเลสาบจนได้สมญานามให้เป็นท่ีรู้จักกันทั่วยุโรปว่า “ปารีสนอ้ยแห่งยุโรป

ตะวนัออก” เน่ืองจากในสมยัก่อนชนชั้นสูงของโรมาเนียนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนท่ีประเทศฝร่ังเศส 

จึงไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมฝร่ังเศสทั้งในดา้นแฟชัน่และศิลปะรวมทั้งสถาปัตยกรรมซ่ึงยงัปรากฏให้

เห็นอยา่งมากมายภายในบูคาเรสต ์
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านเท่ียวชมเมืองและแวะถ่ายรูป (หากสามารถจอดรถได้)  ชมจัตุ รัสแห่งการปฏิวัติ 

Revolution Square โอ เป ร่ า เฮ้ าส์  Opera House ค ลับ ท ห ารแ ห่ งช า ติ  National 

Military Academy ผ่านชม ประตชูยั ของโรมาเนียท่ีสร้างข้ึนเพ่ือฉลองชยัชนะในสงครามโลก

คร้ังท่ี  1 ซ่ึงตั้ งอยู่บนถนน Kisseleff ถูกสร้างข้ึนโดยเลียนแบบประตูชัย ในกรุงปารีส ใน

สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย Romanian Athenaeum จากนั้นอิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นชอ้ปป้ิงใน

ย่าน Pasujul Macca-Vilacrosse Arcade น าท่าน เขา้ชม อาคารรัฐสภา หรือท าเนียบ

ประธานาธิบดีของโรมาเนีย Parliament Palace ท าเนียบประธานาธิบดีท่ีใหญ่โตมโหฬาร

ของท่านประธานาธิบดีจอมเผด็จการ นิโคไล เชาเชสคู และ นางเอลินา ภรรยาผูซ่ึ้งตอ้งการท่ีจะมีชีวิตท่ี

หรูหราประหน่ึงเอวิตา้ เปรอง อาคารรัฐสภาน้ีไดช่ื้อวา่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก รองจากตึก

เพนตากอนของสหรัฐอเมริกา และมีจ านวนห้องมากถึง 2,000 ห้อง ใชเ้วลาสร้างนานถึง 5 ปี โดยใช้

สถาปนิกถึง 700 คน และแรงงานถึง 30,000 คน ถูกสร้างข้ึนแบบสถาปัตยกรรมโรมาเนีย ทั้งโครงสร้าง

และการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในตวัอาคาร แต่ละห้องนั้นตกแต่งไดอ้ยา่งวิจิตรตระการตา แต่ละ

หอ้งของอาคารจะมีรูปแบบการตกแต่งเฉพาะตวั โทนสีของห้อง สีผา้ม่านและวสัดุตกแต่งจะมีลกัษณะ

กลมกลืนกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง หอ้งแกรนด์บอลรมู ท่ีไดมี้การตกแต่ง โคมไฟประดับโบฮีเมีย 

หนักถึง 5 ตัน ปูพ้ืนดว้ยพรมเปอร์เซียผืนใหญ่ ห้องรับรองสร้างจากหินอ่อนจากเมืองคาราร่า จาก

ประเทศอิตาลี ให้ท่านไดส้ัมผสัถึงความโออ่าอลงัการ ความยิง่ใหญ่ของอาคารรัฐสภาท่ีใชง้บประมาณ

มหาศาลในการก่อสร้างถึง 3 ลา้นยโูร 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
  พกัคา้งคืน ท่ี  Novotel Hotel 4*  หรือเทียบเท่า   

วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง     เมืองบูคาเรสต-์เมืองบราซอฟ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทเปเลส Peles Castle (ระยะทาง 129 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

2.30 ชั่วโมง) น าท่านเขา้ชม ปราสาทเปเลส Peles Castle ตั้งอยู่ในหุบเขาบูเซกิ ปราสาทแห่งน้ี

ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นหน่ึงในปราสาทท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก เน่ืองจากตั้งอยูก่ลางป่าสนบนเทือกเขา

คาร์เปเทียน ปราสาทแห่งน้ีสร้างข้ึนโดยเจา้ชายคาลอสท่ี 1 กษตัริยแ์ห่งโรมาเนีย ในสมยัศตวรรษท่ี 19 



เพื่อใชเ้ป็นท่ีประทบัในฤดูร้อน ความงดงามของปราสาทแห่งน้ีมิใช่อยูท่ี่ความยิ่งใหญ่ของตวัปราสาท 

แต่อยู่ท่ีการตกแต่งภายในได้อย่างหรูหราสวยงามเป็นอันมาก ปัจจุบันเป็นสถานท่ีสาธารณะและ

พิพิธภณัฑท่ี์เก็บสมบติัอนัล ้าค่าอีกแห่งหน่ึงของโรมาเนีย 

 

 
(ในกรณีท่ีปราสาทเปเลส ไม่เปิดใหบ้ริการด้วยเหตสุดุวิสยั ทางบริษทัขอน าคณะเขา้ชม

ปราสาทเปลิเซอร์ Pelisor Castle ซ่ึงอยู่บริเวณใกลเ้คียงแทน) จากนั้นน าท่านแวะ โรงบ่ม

ไวน์อซูก้า Azuga Winery เพ่ือแวะชิมไวน์ท้องถ่ินซ่ึงเพราะบ่มจากองุ่นซ่ึงปลูกในประเทศ

โรมาเนีย พร้อมอิสระใหท่้านเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองบราซอฟ Brasov (ระยะทาง 33 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 

น าท่านชมยา่นใจกลางเมืองและจตัุรัสกลางเมืองซ่ึงมีหอนาฬิกาสูงโดดเด่นแสดงเวลาให้ผูค้นท่ีเดินผา่น

ไปมา น าท่านชม ตลาดใหญ่ใจกลางเมืองบราซอฟ  Walking Street ตลาดน้ีเป็นถนน

ระหว่างตึกขนาดใหญ่ยาวติดต่อกนั ขา้วของท่ีขายมีมากมายหลากหลายชนิด ทั้งเส้ือผา้ กระเป๋าหนัง 

เคร่ืองส าอาง ขอท่ีระลึกต่างๆ อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยั น าท่านเขา้ชม โบสถ์

ด า หรือท่ีรูจั้กกนัในนาม Black Church ท่ีมีช่ือเสียง สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1383 ใชเ้วลาสร้างกวา่

ร้อยปี จัดเป็นโบสถ์แบบศิลปะโกธิคท่ีใหญ่ท่ีสดุใน  South East Europe จากนั้นน าท่านเขา้

ชม โรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย Romania First School น าท่านชมยา่นใจกลาง

เมืองและจตัุรัสกลางเมืองซ่ึงมีหอนาฬิกาสูงโดดเด่นแสดงเวลาใหผู้ค้นท่ีเดินผา่นไปมาไดม้องเห็น 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 
  พกัคา้งคืน ท่ี  Hotel Wagner Brasov 4*  หรือเทียบเท่า   

วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง     เมืองบราซอฟ-เมืองบราน-กรงุบูคาเรสต-์อิสตนับูล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองบราน Bran (ระยะทาง 29 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)       

น าท่าน เข้าชม ปราสาทบราน  Bran Castle หรือท่ีรู้จักกันในนาม “ปราสาทแดร๊กคูล่า” 

ปราสาทแห่งน้ีสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 14 ตั้ งอยู่บนเชิงเขาเพ่ือป้องกันการรุกรานจากศัตรูระหว่าง

ชายแดนแควน้วอลลคัเทีย และ ทรานซิลเวเนีย ภายในปราสาทมีห้องต่าง ๆ มากมาย ซ่ึงจดัแสดงวิถี

ความเป็นอยู ่ห้องแสดงอาวธุโบราณ ตูโ้บราณอายหุลายร้อยปีท่ีแกะสลกัลวดลายงดงาม นอกจากน้ียงัมี

การจดัแสดงส่ิงของเคร่ืองใชอี้กมากมาย อิสระให้ท่านไดช้มและถ่ายรูปไดต้ามอธัยาศยั จากนั้นน าท่าน

เลือกซ้ือของท่ีระลึกท่ีมีวางจ าหน่ายบริเวณปราสาทแห่งน้ี 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

บ่าย น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงบูคาเรสต์  Bucharest (ระยะทาง 173 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชัว่โมง) จากนั้นน าท่านเขา้ชม หมู่บา้นจ าลอง Dimitrie Gusti National Village 

Museum in Bucharest ซ่ึงจ าลองบา้นโบราณดั้งเดิมของชาวโรมาเนียในยคุคอมมิวนิสต ์ซ่ึงบา้น

บางหลังเป็นทรงเต้ีย ขุดลึกลงไปใต้ดิน และยงัมีบ้านจ าลองท่ีปรากฎอยู่บนธนบัตร 10LEI ของ

โรมาเนียอีกดว้ย 



ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 
19.00 น.  ออกเดินทางสู่สนามบิน กรงุบคูาเรสต ์Bucharest เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร 

21.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 1046 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 1.25 ชั่วโมง)  

 

23.00 น.  เดินทางถึง กรงุอิสตนับลู แวะเปล่ียนเท่ียวบิน 

วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง     อิสตนับูล-กรงุเทพมหานคร 

01.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 68 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 8.30 ชั่วโมง)  

15.50 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*** End of Service *** 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

28พ.ค.-05 มิ.ย. 61 / 29พ.ค.-06 มิ.ย. 61 / 30พ.ค.-07 มิ.ย. 61  

 
 

 

เน่ืองจำกรำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ จึงไมมี่รำคำส ำหรบัเด็ก 

เน่ืองจำกรำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ ตอ้งเดินทำงไป-กลบั พรอ้มกร ุป๊เท่ำนัน้ 

ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะนอนหอ้งพกัเด่ียว  

เพ่ิมเงินอีกท่ำนละ 8,000.- บำท 
 

**รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตำมควำมเป็นจรงิท่ี 

สำยกำรบินประกำศปรบั และท่ีมีเอกสำรยนืยนัเท่ำนัน้ (คิด ณ วนัท่ี 20 ก.พ. 2561) ** 

 
ชัน้ธรุกจิเพ่ิมเงินจำกรำคำทวัร ์เริม่ตน้ท่ีท่ำนละ  90,000.- บำท 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก้ต่็อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่ำนัน้) 

 

ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทรำบกอ่นกำรเดินทำง 

ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะน าให้

นกัท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมากกวา่ 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ส าหรับชั้นท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (น ำ้หนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม) 

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry (น ำ้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม)       

 

 



อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวมถึง 

ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น ำ้หนักกระเป๋ำเดนิทำง ไม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ท่ำน) 

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ทีม่อีำยุเกนิ 85 ปี) 

 

 

ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม, น ้ าด่ืมบริการบนรถ วนัละ 2 ขวด 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ท่ีไกดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีไมร่วมถึง 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (2EUR / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2EUR / ท่าน / วนั) (คิดเป็น 7 วนั รวมเท่ำกบั 28 EUR) 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 800 บำท 

ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าเขา้-ออก ท่ีโรงแรม ท่านจะตอ้งดูแลการเป๋าและสมัภาระทั้งหมดของท่านดว้ยตนเอง 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขกำรจองทวัร ์โปรแกรม บลักำเรยี-โรมำเนีย (เทศกำลกหุลำบ) 

กำรช ำระเงนิ งวดที1่: ส ำรองทีน่ั่งมดัจ ำท่ำนละ 30,000.- บำท   ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง 

งวดที2่: ช ำระส่วนทีเ่หลือทั้งหมด    ภายใน 30 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

 

กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม บลักำเรยี-โรมำเนีย (เทศกำลกหุลำบ) 

ยกเลิก 90 วนั  ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย) 

ยกเลิก 60-89 วนั  ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 50% (15,000 บาท) 



ยกเลิก 30-59 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 100% (30,000 บาท) 

ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน 

ยกเลิก นอ้ยกวา่ 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน 

*** หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลงัไดท้ ากาย่ืนวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษทัขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์

ไปยกเลกิวีซ่าในทกุกรณี ไมว่่าค่าใชจ้่ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม *** 

 

หมายเหต ุ

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง
ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 20-24 ท่าน จะตอ้งเพ่ิมเงินท่านละ 4,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได ้

ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 15-19 ท่าน จะตอ้งเพ่ิมเงินท่านละ 6,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได ้

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ
บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ 
ก่อนเดินทาง 
 
 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่(Twin/Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนัซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้



 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

 กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่น ้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ังโดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุง
ใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

 รายการทวัร์ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศน ้ าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานไดท้ั้ งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบินบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระค่าใชจ่้ายในน ้ าหนกัส่วนท่ีเกิน 
 
 

เอกสำรประกอบกำรขอวีซำ่ ประเทศ โรมำเนีย 

(ใชเ้วลำในกำรขอวีซำ่ประมำณ 20 วนัท ำกำร) 

สถานทูต ไม่อนญุำตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อขอ
ยืน่วซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เครือ่งบินในช่วงท่ีท่ำนจะเดินทำง มาดว้ย 

 

(กำรเตรยีมเอกสำร กรณุำอ่ำนใหเ้ขำ้ใจ และเตรยีมใหค้รบ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่ง อยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรงปัจจุบนั  พ้ืนฉำกหลงัรปูตอ้งมีสีขำวเท่ำนัน้ รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดั เนน้ใบหนา้ หา้มสวม

แวน่และคอนแทคเลนส์แบบบ้ิกอาย หรือมีสี หา้มมีเงาสะทอ้น หำ้มถ่ำยรปูและตกแต่งภำพจำกคอมพิวเตอร ์
(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 3.5 ซ.ม. x 4 ซ.ม. จ านวน 2 รูป 

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นำง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นำง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ำกว่ำ 20 ปีบรบิรูณต์อ้งแนบสติูบตัรมำ)  
8. กรณีเด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 20 ปีบรบิรูณ:์ (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดำและมำรดำตอ้งท ำหนงัสือแสดงควำมยินยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขต
หรืออ าเภอเท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทำงกบับิดำ มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและ
ใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  



- เด็ก เดินทำงกบัมำรดำ บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น
และใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท ำเป็นภำษำองักฤษ 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 

เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษาตอ้งมีหนงัสือรบัรองจำกสถำบนัศึกษำนั้นวา่ก าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 
10. หลกัฐานการเงิน :  (กรณุำเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ ส ำเนำบญัชี เลม่เดียวกนั) 

1  หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร   
ระบช่ืุอเจำ้ของบญัชี ใหค้รบถว้น มี อำยไุม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 

2 ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 
1 ท่าน และ ยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กำ้วขำ้มเดือน (ปรบัสมดุและส ำเนำ 15 วนักอ่นยื่นวีซ่ำ) 

 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็น สมดุบญัชีออมทรพัยเ์ลม่เดียวกนัเท่ำนัน้ ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่ำนตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 
- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สำมำรถแนบประกอบได ้แต่ท่ำนตอ้งแนบบญัชีออมทรพัย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบช่ืุอเจำ้ของบญัชี ใหค้รบถว้น มี อำยไุม่เกิน 20 วนั นบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุช่ือผู ้

ถูกรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถำนฑตูไม่รบัพิจำรณำบญัชีกระแสรำยวนัในทกุกรณี ไม่ตอ้งแนบมำ) 


