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NT533
ทวัรย์ุโรป บัลแกเรยี โรมาเนยี 8 วัน 5 คนื (TK)
ทัวรย์ุโรปตะวันออก ยุโรป , 8 วัน 5 คนื ,

IMPERIAL PLOVDIV  , METROPOLITAN HOTEL SOFIA  , KRONWELL BRASOV HOTEL  , PULLMAN
BUCHAREST WORLD TRADE CENTER

(โรมาเนยี) บูคาเรสต ์- เขา้ชมรฐัสภาทใีหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของโลก (Parliament Palace)
ปราสาทเปเลส - บราซอฟ - บราน - ปราสาทแดรก๊คูลา่

(บลัแกเรยี) รเูซ่ - เวลโีค ทารโ์นโว - ชพิกา้ - พลอฟดฟิ - รลีา่  - โซเฟีย  

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - อสิตนับูล

18.30 น.
คณะพบเจา้หนา้ทแีละมัคคเุทศกไ์ดท้ ีเคานเ์ตอรเ์ชคอนิ U (แถว U 14-18) ประตทูางเขา้ท ี9 หรอื 10 อาคารผูโ้ดยสารขาออก
เคานเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ

21.45 น.
ออกเดนิทางสู ่นครอสิตนับูล ประเทศตรุก ีโดยเทยีวบนิ TK65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ชวัโมง) เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ
จอทวีสีว่นตัวทกุทนัีง (สายการบนิฯบรกิารอาหารค่าํและอาหารเชา้ ระหวา่งเทยีวบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก)ี



วนัท ี2
อสิตนับูล - บูคาเรสต ์- ปราสาทเปเลส - อซูกา้ - บราซอฟ

04.10 น.
เดนิทางถงึ กรุงอสิตนับูล แวะเปลยีนเครือง เทยีวบนิ TK1043 อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิอสิตันบลู
ซงึมสีนิคา้ใหเ้ลอืกซอืมากมาย

07.10 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิอสิตนับูล (IST) สู ่สนามบนิโอโทเพนน ี(OTP) โดย สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์
สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้บนเครืองบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ชม.)

08.30 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิโอโทเพนน ี(OTP) ประเทศโรมาเนีย ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซนิายา (Sinaia) (ระยะทาง 110 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.15 ชม.) อันเป็นทตัีงของปราสาทเปเลส
หนงึในปราสาททมีชีอืเสยีงทสีดุของประเทศโรมาเนีย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเขา้ชม ปราสาทเปเลส (Peles Castle) ซงึตังอยู่ในหบุเขาบเูซกิ
ปราสาทแหง่นีไดรั้บการยกย่องวา่เป็นหนงึในปราสาททสีวยงามทสีดุในโลก เนืองจากตังอยู่กลางป่าสนบนเทอืกเขาคารเ์ปเทยีน
ปราสาทนีสรา้งขนึโดยเจา้ชายคาลอสท ี1 กษัตรยิแ์หง่โรมาเนียในสมัยศตวรรษท ี19 เพอืใชเ้ป็นทปีระทับในฤดรูอ้น
ความงดงามของปราสาทแหง่นี มใิชอ่ยู่ทคีวามยงิใหญ่ของตัวปราสาทแตอ่ยู่ทกีารตกแตง่ภายในอย่างหรูหรางดงาม
ปัจจบัุนเป็นสถานทสีาธารณะและพพิธิภัณฑท์เีก็บสมบัตลิ ้าํคา่อกีแหง่หนงึของโรมาเนีย (***หากปราสาทเปเลส
ไม่เปิดใหบ้รกิารดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆก็ตาม ทางบรษัิทจะนําทา่นถ่ายรูปภายนอกแทน)

นําทา่นสู ่โรงบม่ไวนอ์ซูกา้ (Azuga Winery) (ระยะทาง 18 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เพอืแวะชมิไวนท์อ้งถนิ
ซงึเพาะบม่จากองุน่ซงึปลกูในประเทศโรมาเนีย พรอ้มอสิระใหท้า่นเลอืกซอืของฝากตามอัธยาศัย

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบราซอฟ (Brasov) (ระยะทาง 35 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 45 นาท)ี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
KRONWELL BRASOV HOTEL หรือเทยีบเทา่
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได ้ทางบรษัิทจะจัดทพัีกทเีมอืงใกลเ้คยีงใหแ้ทน***

วนัท ี3
บราน - บราซอฟ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นชม ยา่นใจกลางเมอืงและจตัรุสักลางเมอืง ซงึมหีอนาฬกิาสงูโดดเดน่แสดงเวลาใหผู้ค้นทเีดนิผา่นไปมา 

นําชมตลาดใหญ่ใจกลางเมอืงบราซอฟ "Walking street" ตลาดนีเป็นถนนระหวา่งตกึขนาดใหญ่ยาวตดิตอ่กัน
ขา้วของทขีายมมีากมายหลายชนดิ ทังเสอืผา้ กระเป๋าหนัง เครืองสําอาง ของทรีะลกึ ฯลฯ

นําทา่นเขา้ชม โบสถดํ์า หรือทรีูจั้กในนาม "Black Church" ทมีชีอืเสยีง สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1383 ใชเ้วลาสรา้งกวา่รอ้ยกวา่ปี
จัดเป็นโบสถแ์บบศลิปะโกธคิทใีหญ่ทสีดุใน South East Europe (**หากโบสถปิ์ดใหเ้ขา้ชมเนืองดว้ยการประกอบพธิกีรรมทางศาสนา
บรษัิทจะนําทา่นถ่ายรูปภายนอกแทน)

จากนันนําทา่นเขา้ชม โรงเรยีนแหง่แรกของประเทศโรมาเนยี “Romania First School” 



เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบราน (Bran) 

นําทา่นเขา้ชม ปราสาทบราน (Bran Castle) หรือทรีูจั้กกันในนาม "ปราสาทแดรก๊คลูา่" ปราสาทนีสรา้งขนึในในศตวรรษท ี14
ตังอยู่บนเชงิเขาเพอืป้องกันการรุกรานจากศัตรูระหวา่งชายแดนแควน้วอลลัคเทยีและทรานซลิเวเนีย ภายในปราสาทมหีอ้งตา่งๆมากมาย
ซงึจัดแสดงวถิคีวามเป็นอยู่ หอ้งแสดงอาวธุโบราณ ตูโ้บราณอายุหลายรอ้ยปีทแีกะสลักลวดลายงดงาม
นอกจากนียังมกีารจัดแสดงสงิของเครืองใชอ้กีมากมาย อสิระใหท้า่นไดช้มและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

จากนันนําทา่น เลอืกซอืของทรีะลกึ ทมีวีางจําหน่ายบรเิวณปราสาทแหง่นี 

จากนันนําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงบราซอฟ (ระยะทาง 27 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี

ค่าํ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจนี

ทพีกั
KRONWELL BRASOV HOTEL หรือเทยีบเทา่
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได ้ทางบรษัิทจะจัดทพัีกทเีมอืงใกลเ้คยีงใหแ้ทน***

วนัท ี4
บูคาเรสต์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงบูคาเรสต ์(Bucharest) (ระยะทาง 171 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชม.) ซงึตังอยู่บนทรีาบวอลลาเซยี
ตดิเทอืกเขาคารเ์ปเชยีน และแม่น ้าํดานูป บคูาเรสตไ์ดช้อืวา่เป็นเมอืงทมีธีรรมชาตอัินสวยงามลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขา
และทะเลสาบจนไดส้มญานามเป็นทรีูจั้กกันทัวยุโรปวา่ “ปารสีนอ้ย”

จากนันนําทา่น เทยีวชมเมอืงและแวะถา่ยรูป (**หากรถสามารถจอดได)้ ชมจัตรัุสแหง่การปฎวัิต ิ(Revolution Square) โอเปร่าเฮา้ส ์(Opera
House) คลับทหารแหง่ชาต ิ(National Military Academy) ผา่นชม "ประตชูยั" ซงึตังอยู่บนถนน KISSELEFF
ซงึสรา้งเลยีนแบบประตชูยัในกรุงปารีส ในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย (Romanian Athenaeum)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี

บา่ย
นําทา่นเขา้ชม อาคารรฐัสภา หรือ ทําเนยีบประธานาธบิดขีองโรมาเนยี Parliament Palace
ทําเนียบประธานาธบิดทีใีหญ่โตโอฬารของประธานาธบิดเีชาเชสค ูและ นางเอลนิา ภรรยาผูซ้งึอยากมชีวีติหรูหราประหนงึเอวติา้ เปรอง
อาคารรัฐสภานีไดช้อืวา่มขีนาดใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของโลก รองจากตกึเพนตากอนของสหรัฐอเมรกิา และมจํีานวนหอ้งมากถงึ 6,000 หอ้ง
สรา้งแบบสถาปัตยกรรมโรมาเนีย ทังโครงสรา้งและการตกแตง่ทังภายนอกและภายในอาคาร แตล่ะหอ้งตกแตง่อย่างวจิติรตระการตา
โดยเฉพาะหอ้งแกรนดบ์อลรูม ทไีดม้กีารตกแตง่โคมไฟประดับโบฮเีมยีน ้าํหนักถงึ 5 ตัน ปพูนืดว้ยพรมเปอรเ์ซยีผนืใหญ่
หอ้งรับรองซงึสรา้งจากหนิอ่อนจากประเทศอติาล ีใหท้า่นไดส้มัผัสถงึความโอ่อ่า
ความยงิใหญ่ของอาคารรัฐสภาทใีชง้บประมาณมหาศาลในการกอ่สรา้งมหาศาลถงึ 3 ลา้นลา้นยูโร

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
PULLMAN BUCHAREST WORLD TRADE CENTER หรือเทยีบเทา่ 
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได ้ทางบรษัิทจะจัดทพัีกทเีมอืงใกลเ้คยีงใหแ้ทน***

วนัท ี5
รูเซ - เวลโิค ทารโ์นโว - ชพิกา้ - พลอฟดฟิ



เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางขา้มชายแดนเขา้สู ่เมอืงรูเซ (Ruse) ประเทศบลักาเรยี (Bulgaria) (ระยะทาง 77 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช.ม.)
หนงึในเมอืงทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงของประเทศบัลแกเรีย ทไีดรั้บการขนานนามวา่เป็น "ลติเตลิเวยีนนา" (Little Vienna)
เป็นทรีูจั้กกันมากในชว่งศตวรรษท ี19 - 20 โดยเฉพาะความโดดเดน่ทางดา้น สถาปัตยกรรมแบบนีโอ-บาโรก และนีโอ-โรโคโค (Neo-Baroque
and Neo-Rococo)

นําทา่นผา่นชม อนุสาวรยีเ์สรภีาพ (Monument of Liberty) อนุสาวรียท์ถีูกสรา้งขนึในชว่งตน้ศตวรรษท ี20 โดยประตมิากรชาวอติาเลยีน
Arnoldo Zocchi 

จากนันนําทา่นชม ยา่นเมอืงเกา่ (Old City Centre) ซงึเป็นจดุศนูยร์วมของเหลา่อาคารทมีคีวามสําคัญทางดา้นประวัตศิาสตรข์องเมอืงรูเซ
ชนืชมในความงดงามของเหลา่อาคารมกีารตกแตง่ดว้ยสไตลบ์าร็อค

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวลโิค ทารโ์นโว (Veliko Tarnovo) (ระยะทาง 107 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.)
หนงึในเมอืงแหง่ประวัตศิาสตรข์องบัลแกเรีย เป็นเมอืงเกา่แกท่ตัีงอยู่บนเนนิเขาถงึสามลกู ซงึไดแ้ก ่Tsarevets Trapezitsa และ Sveta Gora
ดว้ยความพรอ้มในทกุๆดา้นทําใหเ้มอืงแหง่นีไดก้ลายมาเป็นศนูยก์ลางของเศรษฐกจิและวัฒนธรรมของบัลแกเรียตอนเหนือ
นอกจากนีในยุคกลางนัน เวลโิค ทารโ์นโว ถอืไดว้า่เป็นเมอืงป้อมปราการทมีคีวามแข็งแกร่งอกีแหง่ของบัลแกเรียอกีดว้ย
นําทา่นเดนิชมความงดงามของอาคารบา้นเรือนทมีกีารอนุรักษ์ไวในแบบเดมิ โดยบา้นแตล่ะหลังนันมคีณุคา่ทางประวัตศิาสตรม์ากมาย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเขา้ชม ป้อมปราสาท Tsarevets (Tsarevets Fortress) อดตีทปีระทับของกษัตรยิแ์หง่บัลแกเรีย
ซงึภายในมอีาคารและป้อมปราการรายอยู่รายลอ้มซงึปัจจบัุนคงเหลอืเพยีงกลนิอายของความรุ่งเรืองในอดตี

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชพิกา้ (Shipka) (ระยะทาง 78 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) 

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ โบสถป์ระจําเมอืงแหง่เมอืงชพิกา้ (Shipka Memorial Church) โบสถค์รสิตน์กิายบัลแกเรียนออโธดอกซ์
สรา้งขนึระหวา่งปี ค.ศ.1885-1902 เพอืเป็นอนุสรณ์สถานอุทศิใหแ้กท่หารรัสเซยี ยูเครน และบัลแกเรีย ทเีสยีชวีติในสงครามรุสโซ-่เตอรก์ชิ
หรือสงครามระหวา่งอาณาจักรอ็อตโตมันและอาณาจักรรัสเซยีเมอืปี ค.ศ.1877

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพลอฟดฟิ (Plovdiv) (ระยะทาง 102 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.)
เมอืงทใีหญ่เป็นอันดับสองของประเทศบัลแกเรียรองจากเมอืงโซเฟีย ตังอยู่บนฝังแม่น ้าํมารทิซา ลอ้มรอบดว้ยภเูขาเจ็ดลกู จงึถูกขนานนามวา่
“เมอืงแหง่ขนุเขาทังเจ็ด” นอกจากนีหลักฐานทางโบราณคดยัีงพบวา่เมอืงนีถูกตังรกรากมากวา่ 6,000 ปี
ทําใหถู้กขนานนามวา่เป็นหนงึในเมอืงทเีกา่แกท่สีดุในโลกอกีดว้ย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํในโรงแรมทพัีก

ทพีกั
IMPERIAL PLOVDIV หรือเทยีบเทา่ 
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได ้ทางบรษัิทจะจัดทพัีกทเีมอืงใกลเ้คยีงใหแ้ทน***

วนัท ี6
พลอฟดฟิ - โซเฟีย

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเขา้ชม โรงละครโรมนั (Roman Amphitheatre)
หนงึในโรงละครโรมันโบราณทไีดรั้บการบรูณะรักษาและยังคงความสมบรูณ์ไวท้สีดุแหง่หนงึของโลก สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ.98-117 หนา้กวา้งทังหมด
82 เมตร สามารถจผุูช้มไดร้าว 7,000 คน

จากนันนําทา่นชม ยา่นเมอืงเกา่ (Old Town) สว่นทเีกา่แกข่องตัวเมอืงไดรั้บการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม



ซงึทําใหพ้ลอฟดฟิยังคงมกีลนิอายของสถาปัตยกรรมยุคเรอเนซองสจ์นถงึปัจจบัุน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโซเฟีย (Sofia) (ระยะทาง 144 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) เมอืงหลวงของประเทศบัลแกเรีย
และยังเป็นเมอืงทมีขีนาดใหญ่ทสีดุลําดับท ี15 ของสหภาพยุโรปดว้ยประชากรกวา่ 1.2 ลา้นคน เมอืงโซเฟียตังอยู่บรเิวณเชงิเขาวโิตชา
และหา่งจากชายแดนประเทศเซอรเ์บยีเพยีง 50 กโิลเมตร

นําทา่นเทยีวชม เมอืงโซเฟีย แวะถ่ายรูปกับ อาคารรฐัสภาแหง่กรุงโซเฟีย (Parliament)
อาคารสขีาวรูปทรงโบราณทตัีงตระหงา่นอยู่ดา้นหนา้มหาวหิารอเล็กซานเดอรเ์นฟสก ีซงึปัจจบัุนยังใชเ้ป็นททํีาการของคณะรัฐบาลอยู่

จากนันนําทา่นถ่ายรูปกับ โบสถเ์ซนตจ์อรจ์ (Saint George Church) โบสถห์นิโบราณทเีป็นหนงึในสถาปัตยกรรมทเีกา่แกท่สีดุในกรุงโซเฟีย
สรา้งขนึตังแตศ่ตวรรษท ี4 และถูกตอ่เตมิเรือยมา
นอกจากนีในอดตียังเคยถูกใชเ้ป็นสเุหร่าหรือมัสยดิในสมัยทกีรุงโซเฟียถูกปกครองโดยจักรวรรดอิอตโตมันกอ่นจะถูกปรับปรุงกลับมาใชง้านเป็นโบสถใ์นครสิตจักร

จากนันนําทา่นถ่ายรูปกับ มหาวหิารอเล็กซานเดอรเ์นฟสก ี(Alexander Nevsky Cathedral)
มหาวหิารทกีอ่สรา้งในแบบนีโอไบเซนไทนเ์มอืปี ค.ศ.1882 มโีดมหลังคาทรงกลมสเีขยีว ตกแตง่ดว้ยหนิอ่อนทวีจิติรตระการตา
ซงึถอืเป็นมหาวหิารครสิตจักรนกิายบัลแกเรียนออโธดอกซท์ใีหญ่อันดับตน้ๆของภมูภิาค และมขีนาดใหญ่เป็นอันดับสองบนคาบสมุทรบอลขา่น
เป็นรองเพยีงแคม่หาวหิารแหง่เซนต ์ซาวาทเีมอืงเบลเกรดของประเทศเซอรเ์บยี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจนี

ทพีกั
METROPOLITAN HOTEL SOFIA หรือเทยีบเทา่
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได ้ทางบรษัิทจะจัดทพัีกทเีมอืงใกลเ้คยีงใหแ้ทน***

วนัท ี7
สํานกัสงฆเ์มอืงรลีา่ - โซเฟีย

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่สํานกัสงฆเ์มอืงรลีา่ (Rila Monastery) (ระยะทาง 97 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.)
สํานักสงฆท์มีขีนาดใหญ่ทสีดุของประเทศบัลแกเรีย ตังอยู่บนภเูขารีลา่ทางตอนใตข้องนครหลวงโซเฟีย บนความสงู 1,147
เมตรเหนือระดับน ้าํทะเล สรา้งขนึในชว่งศตวรรษท ี10 และตังชอืตามผูก้อ่ตังสํานัก คอื นักบวชไอแวนแหง่เมอืงรีลา่
สํานักสงฆเ์มอืงรีลา่ถูกรับรองโดยยูเนสโกใ้หเ้ป็นหนงึในมรดกโลกของประเทศบัลแกเรีย (UNESCO World Heritage) โดยในแตล่ะปี
มนัีกทอ่งเทยีวกวา่ 900,000 คนเดนิทางมาเยียมชมสถานทแีหง่นี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงโซเฟีย (Sofia) (ระยะทาง 97 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) 

นําทา่นสู ่Vitosha Boulervard ถนนชอ้ปปิงสายหลักแหง่นครหลวงโซเฟีย ซงึมทัีงสนิคา้แบรนดเ์นมและสนิคา้ทอ้งถนิใหเ้ลอืกซอืมากมาย
อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงตามอัธยาศัย

19.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิโซเฟีย (SOF)

ค่าํ
***หลงัเชคอนิ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั***

21.40 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับูล โดยเทยีวบนิ TK1030 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.30 ชวัโมง)



23.05 น.
เดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับูล เพอืเปลยีนเทยีวบนิ

วนัท ี8
กรุงเทพมหานคร

01.25 น.
ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยเทยีวบนิท ีTK68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9.30 ชวัโมง)
สายการบนิฯมบีรกิารอาหารค่าํและอาหารเชา้ระหวา่งเทยีวบนิ

15.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE)

อตัราคา่บรกิารทวัรย์โุรปตะวนัออก ยโุรป
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี13 กันยายน 2562 เวลา 18:28 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรย์โุรปตะวนัออก ยโุรป

ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ

• ราคาอาจมกีารปรบัขนึ - ลง ตามราคาน ้าํมนัทปีรบัขนึลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทสีายการบนิประกาศปรบั และทมีเีอกสารยนืยันเท่านัน (คดิ ณ วันท  ี25
ม.ิย. 2562) **

• สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน แนะนําใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่

• กรณเีดนิทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้

• กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. กระเป๋าถอืขนึเครอืง (Hand carry) น ้าํหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.

อัตรานรีวม

• ตวัเครอืงบนิไป-กลบัชันนักท่องเทยีวโดยสายการบนิ TK (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไมเ่กนิ 20 ก.ก./ท่าน)

• คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้าํมนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้อีายเุกนิ 85 ปี)

• คา่ทพีกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู)่

• คา่อาหารทุกมอืตามระบุ, คา่พาหนะ หรอืรถรบั-สง่ ระหวา่งนําเทยีว, คา่เขา้ชมสถานที

• เจา้หนา้ท  ี(ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

• คา่ทปิพนักงานขบัรถ, คา่ทปิไกดท์อ้งถนิโรมาเนยี, คา่ทปิไกดท์อ้งถนิบัลแกเรยี, คา่ทปิหวัหนา้ทัวร์

อัตรานไีมร่วม

• คา่วซีา่บัลแกเรยี / หากมวีซีา่เชงเกน้แบบ Multiple ทยีังไมห่มดอาย ุและเคยใชง้านแลว้สามารถใชเ้ขา้ทังสองประเทศได ้

• คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าเขา้-ออกทโีรงแรม ซงึท่านตอ้งดแูลกระเป๋าของท่านเอง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่ซกัรดี, โทรศพัท -์แฟกซ,์ เครอืงดมืมนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอนืๆทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

การชําระเงนิ

• งวดท  ี1 : สํารองทนีงัจา่ย 35,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลงัมกีารยนืยันกรุป๊เดนิทางแนน่อน

• งวดท  ี2 : ชําระสว่นทเีหลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง

กรณียกเลกิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-59 วัน หกัคา่มดัจํา 35,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่44-74 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วัน ไมเ่กบ็คา่ใชจ้่าย (หากไมไ่ดม้กีารยนืวซีา่ลว่งหนา้) (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่75 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หกัคา่มดัจํา 35,000 บาท + คา่ใชจ้่ายอนื (ถา้ม)ี (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่20-43 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทัวร ์(เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่1-19วัน)

• ผูเ้ดนิทางทไีมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากการยนืเอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้่าย 100%

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ําการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธใินการนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทุกกรณี



ไมว่า่คา่ใชจ้่ายในการยนืวซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์ต็าม***

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จัดการตวัเครอืงบนิเอง (Land Only)
• ในกรณลีกูคา้ดาํเนนิการเรอืงตวัเครอืงบนิเองและมาเทยีวรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตวัเอง
และตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง
รวมถงึหากกรณเีทยีวบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางต่าํกวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน
กอ่นการเดนิทาง(หากจํานวนลกูคา้ในคณะไมถ่งึ 20 ท่าน ราคาทัวร ์เพมิท่านละ 4,000 บาท)

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการพาเขา้ชมสถานทที่องเทยีวใดๆทปิีดทําการ โดยจะจัดหาสถานทที่องเทยีวอนืๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก
หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีว กรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั อาท  ิการลา่ชา้ของสายการบนิ, การนัดหยดุงาน, การประทว้ง,
ภยัธรรมชาต,ิ การกอ่จราจล, อบุัตเิหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนจีะคาํนงึและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ

• เนอืงจากการท่องเทยีวนเีป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไมส่ามารถทจีะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณทีที่านปฎเิสธหรอืสละสทิธ ิ
ในการใชบ้รกิารททีางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ําการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง

• ในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบ
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทยีวใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู

ตวัเครอืงบนิ

• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณทียีกเลกิการเดนิทาง
ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน (ในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ท่านัน)

• ท่านทจีะออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพอืขอคาํยนืยันวา่ทัวรนั์นๆ ยนืยันการเดนิทาง แนน่อน
หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์นยกเลกิ
บรษัิทฯไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทเีกยีวขอ้งกบัตวัเครอืงบนิภายในประเทศได ้

• เมอืท่านจองทัวรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทบีรษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้

โรงแรมและหอ้งพัก

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM )
ขนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทตีอ้งการ หรอื
อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทพีกัแบบ 3 เตยีงได ้

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ

• กรณุางดนําของมคีม ทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ทจีะถอืขนึเครอืงบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้
กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตวัขนึบนเครอืงบนิโดยเดด็ขาด

• วัตถทุเีป็นลกัษณะของเหลว อาท  ิครมี โลชัน น ้าํหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครงั



โดยจะอนญุาตใหถ้อืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 10 ชนิ ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml.
แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทจีะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ทรีกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO )

• หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วันเดนิทาง เทยีวบนิ จงึสามารถนําขนึเครอืงได ้
และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20-30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด/ Economy Class
Passenger ซงึขนึกบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก
น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรบัหนว่ยวัด “นวิ”
(Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สาํหรบัหนว่ยวัด “เซนตเิมตร” (Centimeter)

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตราฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระ ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึเครอืงบนิ (Hand carry)

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย

• ของมคีา่ทุกชนดิ ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่เีช็คไปกบัเครอืง เพราะหากเกดิการสญูหาย
สายการบนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน ซงึจะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าํหนักกระเป๋าจรงิ ทังนจีะชดเชยไมเ่กนิ USD 400
กรณเีดนิทางชันธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณเีดนิทางชันธรุกจิ (Business) ดงันันจงึไมแ่นะนําใหโ้หลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

• กรณกีระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการท่องเทยีว (ระหวา่งทัวร ์ไมใ่ช่ระหวา่งบนิ)
โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทบีรษัิททัวรไ์ดจ้ัดทําใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณกีระเป๋าใบใหญส่ญูหาย

• กรณกีระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้่านได ้ดงันันท่านตอ้งระวังทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน

เอกสารประกอบการขอวซีา่โรมาเนยี

ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 20 วันทําการ สถานฑูตไมอ่นญุาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้นืเขา้ไปแลว้ ดงันันถา้ท่านรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้บรษัิททัวรฯ์
เพอืขอยนืวซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุป๊ และใหแ้นบตวัเครอืงบนิในช่วงทที่านจะเดนิทางมาดว้ย

การเตรยีมเอกสาร (กรณุาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ)
1.หนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขนึไป และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่
2.รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2 รปู พนืฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพนืสขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพนืเป็นสเีทา ใชไ้มไ่ด)้ หา้มสวมแวน่สายตา
(รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน...สถานฑูตมกีารเทยีบรปูกบัหนา้วซีา่ทเีคยได)้ 
3.สาํเนาบัตรประชาชน 
4.สาํเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกทมีรีายละเอยีดบา้นเลขทมีาดว้ย)
5.สาํเนาทะเบยีนสมรส (กรณผีูห้ญงิ.....หากมกีารเปลยีนคาํนําหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา)
6.สาํเนาทะเบยีนหยา่ (กรณผีูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้าํนําหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา)
7.สตูบิัตร (กรณเีดก็ต่าํกวา่ 20 ปีบรบิูรณต์อ้งแนบสตูบิัตรมา) 
8.กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปีบรบิูรณ ์: (หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยนืเอกสารเพมิเตมิดงัน ี- เดก็ เดนิทางกบับุคคลอนื
บดิาและมารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอม ซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านัน และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัใคร (ระบุชอื)
มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครวั
- เดก็ เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านันและใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบับดิา
(ระบุชอืบดิา)
- เดก็ เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านันและใหร้ะบุวา่ บดิายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัมารดา
(ระบุชอืมารดา)
9.หลกัฐานการทํางาน (จดหมายรบัรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ
จดหมายรบัรองการทํางานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบุสถานฑูตและประเทศ)
-กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทมีรีายชอืผูป้ระกอบกจิการ (อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน)
-กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์มีชีอืผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้



-กรณพีนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรบัรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุตาํแหนง่ ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน 
-กรณทีเีป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรบัรองจากหนว่ยงาน 
-กรณเีกษียณอายรุาชการ: ถา่ยสาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ
-กรณเีป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากสถาบันศกึษา นันวา่กาํลงัศกึษาอยู ่ระบุชันปีทศีกึษา 10.หลกัฐานการเงนิ : (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง
Bank guarantee และ Bank Statement เลม่เดยีวกนั)
-หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรพัย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชอืเจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ
20 วันนับจากวันทจีะยนืวซีา่
-Bank statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน นับขนึไปจากเดอืนทจีะยนืวซีา่ มยีอดเงนิไมต่่าํกวา่ 100,000 บาทตอ่การรบัรอง 1 ท่าน
และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (เอกสารอายหุา้มเกนิ 30 วันกอ่นยนืวซีา่) ************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2
ตอ้งเป็นสมดุบัญชอีอมทรพัยเ์ลม่เดยีวกนัเท่านัน **************
-Statement บัญชฝีากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่่านตอ้งแนบ Statement บัญชอีอมทรพัย ์(Saving) มาดว้ย

หมายเหต ุหากตอ้งการรบัรองการเงนิใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรยีมเอกสารดงันี
-หนังสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชอืเจา้ของบัญช  ีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหใ้คร (ตอ้งระบุชอืผูถ้กูรบัรองในจดหมายดว้ย) -กรณุาแนบสตูบิัตร,
ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลกัฐาน เพอืแสดงสถานะ และความสมัพนัธว์า่เป็นคนในครอบครวัเดยีวกนั 
กรณนีายจา้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหลู้กจา้ง
-จดหมายรบัรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูร้บัรองคา่ใชจ้่าย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัน
-หนังสอืรบัรองเงนิฝาก ดงัขอ้ 10
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