
  Update 13-01-20 

ฮวงจุ้ยนัน้มเีคลด็วา่ หากชะตาชีวิตร้ายนกัให้หาโอกาสเดินทางข้ามน า้ข้ามทะเลก็จะชว่ยพลกิผนัชะตาชีวิตให้ดีขึน้ได้ 

  1  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88,900.- 
มัดจ ำท่ำนละ 30,000.- 

เดนิทำง 27 พ.ค. – 05 มิ.ย. 63 

วันพุธที่ 27 พ.ค.63  (1)  :  กรุงเทพฯ - โดฮำ 
วันพฤหัสฯที่ 28 พ.ค.63 (2)  :  โดฮำ - โซเฟีย – รีล่ำ - อำรำมรีล่ำ – โซเฟีย (บัลแกเรีย) 
วันศุกร์ที่ 29 พ.ค.63 (3)  :  โซเฟีย - มหำวิหำรอเล็กซำนเดอร์ เนฟสกี - พลอฟดฟิ (บัลแกเรีย) 
วันเสำร์ที่ 30 พ.ค.63 (4)  :  พลอฟดิฟ–คำร์โลโว - เทศกำลดอกกุหลำบ - กำโบรโว - เวลีโค ทำร์โนโว
(บัลแกเรีย)  
วันอำทติย์ที่ 31พ.ค.63 (5)  :  เวลีโค ทำร์โนโว – ปรำสำทซำร์เรเวต – รูเซ - ริมนิคูวัลเจีย (โรมำเนีย)  
วันจันทร์ที่ 01 มิ.ย.63 (6)  :  ริมนิคูวัลเจีย - เคอร์ที เดอ อำร์เกส – คำลิมำเนสต ิ- ซีบิว (โรมำเนีย) 
วันอังคำรที่ 02 มิ.ย.63 (7)  :  ซีบิว – บรำน - บรำซอฟ (โรมำเนีย) 
วันพุธที่ 03 มิ.ย.63 (8)  :  บรำซอฟ – ซินำยำ – บูคำเรสต์ (โรมำเนีย) 
วันพฤหัสฯที่ 04 มิ.ย.63 (9)  :  บูคำเรสต์ – อำคำรรัฐสภำ - ประตูชัยโรมำเนีย - สนำมบินบูคำเรสต์ 
วันศุกร์ที่ 05 มิ.ย.63 (10):   โดฮำ - กรุงเทพฯ 
 

Bulgaria - Romania 10 Days 
บัลแกเรีย – โรมำเนีย 10 วัน ชมเทศกำลดอกกุหลำบ ประจ ำปี 2020 

Otaru, Hokkaido 
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วันพุธที่ 27 พ.ค.63   (1): กรุงเทพฯ - โดฮำ 

 
23.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์ สำยกำรบนิกำตำร์ แอร์เวย์ แถว P/Q ประต ู8  

 
วันพฤหัสฯที่ 28 พ.ค.63  (2): โดฮำ – โซเฟีย – รีล่ำ - อำรำมรีล่ำ - โซเฟีย 

02.10 น.  ออกเดินทางสู ่โดฮำ โดยเที่ยวบินที่ QR 837 

05.30 น. เดินทางถึง โดฮำ เพื่อแวะเปลีย่นเที่ยวบิน 
07.00 น. ออกเดินทางสู ่เมืองโซเฟีย โดยเที่ยวบินที่ QR 227 

12.00 น. เดินทางถึง เมืองโซเฟีย (Sofia) เมืองหลวงของบัลแกเรีย 
ตัง้อยู่เ ชิงเขาวิโตชา เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ เก่าแก่
ยาวนานถึง 7,000 ปี ซึ่งยังคงเหลือร่องรอยให้เห็นจาก
โบราณสถานในยุค ต่างฯ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ถูกท าลาย
เสยีหายไปมาก เมื่อครัง้สงครามรัสเซีย - ตรุกี เมื่อ 200 กวา่ปี
ที่แล้ว  

13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บา่ย  เดินทางสู ่เมืองรีล่ำ (Rila) ตัง้อยูบ่นภเูขาทางด้านตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศ เป็นภเูขาสงูที่สดุบลัแกเรียและ

เทือกเขาบอลขา่น โดยมียอดเขาช่ือ มาซูลา่ (Masula) สงูจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,925 เมตร 
ชมความสวยงามของ อำรำมรีล่ำ (Rila Monastery)ซึ่งเป็น
อารามของศาสนาคริสต์นิกาออร์โธดอกซ์ที่มีช่ือเสียงและมีผู้
เ ข้าชมมากที่สุดของบัลแกเรีย ตัง้อยู่บนจุดที่มีวิวทิวทัศน์
สวยงามของภูเขารีล่าซึ่งสามารถมองเห็นแม่น า้ริลสก้าและ
แมน่ า้ดรุสยา่วิทซา่ที่อยูเ่บือ้งลา่งได้และยงัได้รับการขึน้ทะเบยีน
เป็นมรดกโลกจากยเูนสโก้ ในปีค.ศ. 1983 อารามแห่งนีก้่อตัง้
ขึน้ในศตวรรษที่ 10 โดยนกับญุจอห์นแหง่รีลา่ (ST.John of Rila) อารามรีลา่ถือเป็นศนูย์กลางของจิตวิญญาณ
ที่ใหญ่ที่สดุของประเทศบลักาเรียและเป็นจดุหมายในการเดินทางแสวงบญุของคริสต์ศาสนิกชนในนิกายออร์โธ
ดอกซ์จากทัว่โลกสญัญาลกัษณ์รูป เคารพที่อารามแหง่นีม้ีขนาดใหญ่ที่สดุและทาด้วยทองค าเพียงแหง่เดียวใน
บลัแกเรีย นอกจากนีย้งัเป็นแหล่งสะสมทรัพย์สมบตัิและวสัดวุรรณกรรมอายุกว่าร้อยปีอีกเป็นจ านวนมาก / 
เดินทางสู ่เมืองโซเฟีย  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
เข้าสูท่ี่พกั   โรงแรม Ramada Sofia 4* 
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วันศุกร์ที่ 29 พ.ค.63 (3):  โซเฟีย – มหำวหิำรอเลก็ซำนเดอร์ เนฟสกี  - โบสถ์เซนต์ โซเฟีย – พลอฟดิฟ –  
                                โรงละครโรมัน – โบสถ์เซนต์สคอนสแตนติล  

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านชม มหำวิหำรอเล็กซำนเดอร์ เนฟสกี (Alexander 

Nevsky Cathedral)  ซึ่งถือเป็นมหาวิหารคริสตจกัรนิกายออร์
โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อนัดบัต้นๆของโลก ก่อสร้างในแบบโดมหลงัคา
ทรงกลมสเีขียว ตกแตง่ด้วยหินออ่นท่ีวิจิตรตระการตา 

  แวะบนัทกึภาพ โบสถ์เซนต์ โซเฟีย (The Sofia Synagogue) 
ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรม ที่อยู่ใกล้กับตลาดกลาง โดย
โบสถ์แหง่นีม้ีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือ Friedrich Grünanger  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บา่ย  เดินทางสู ่เมืองพลอฟดิฟ (Plovdiv) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองใน บลัแกเรีย รองจาก โซเฟีย (Sofia) มี

จ านวนประชากร 378,107 คน ที่นี่เป็นศนูย์การปกครองของจงัหวดัพลอฟดิฟในตอนใต้ของบลัแกเรีย และเป็น
เมืองที่ใหญ่ที่สดุ สถานที่ที่มีช่ือเสียงด้านความเก่าแก่และวฒันธรรมที่มีความหลากหลาย ประวตัิศาสตร์ที่
ยาวนานนบัพนัปี เมืองตัง้อยูท่างตอนกลางของประเทศ บนฝ่ังแมน่ า้มารีตซา ทางเหนือของทิวเขารอโดพี เมือง
นีเ้คยตกเป็นของมาซิโดเนียสมยักษัตริย์ฟิลิปที่ 2 เมื่อ 341 ปีก่อนคริสต์ศกัราช ผนวกเข้ากบัโรมใน ค.ศ. 46 ใน
สมยักลางเปลีย่นผู้ปกครองหลายครัง้ พวกเติร์กเข้ายดึครองในปี ค.ศ. 1364 จนตกเป็นของบลัแกเรียในปี ค.ศ. 
1885 

  เข้าชม โรงละครโรมัน (Roman Theatre) สร้างขึน้ในคริสต์ศตวรรษที่ 2 ซึ่งยงัใช้เป็นที่แสดงโอเปร่าในบาง
เทศกาลอีกด้วย  

  เข้าชม โบสถ์เซนต์สคอนสแตนติล (Konstantin Church) หนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สดุของเมือง ในอดีตเคย
เป็นก าแพงป้อมปราการของเมืองบริวาร 

 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมือง  
เข้าสูท่ี่พกั   โรงแรม Holiday Inn Plovdiv 4* 
 
วันที่ (4): พลอฟดิฟ – คำร์โลโว – เทศกำลดอกกุหลำบ – กำโบรโว – เวลีโค ทำร์โนโว 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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  เดินทางสู่ เมืองคำร์โลโว (Karlovo) แหล่งปลูกกุหลาบที่ใหญ่และมีช่ือเสียงของบัลแกเรีย  เนื่องมาจาก
ภูมิอากาศที่นี่เหมาะแก่การปลูกดอกกุหลาบเป็นอย่างมาก ซึ่งกุหลาบนัน้ถือเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ
บลัแกเรียและเรียกได้ว่าเป็นกุหลาบที่ดีที่สดุในโลก ระหว่างทางท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับบรรยากาศของ
เมืองและความสวยงามของหมู่มวลดอกกุหลาบนานาชนิดในทุ่งดอกกหุลาบท่ีรอการเก็บเก่ียว จากนัน้ให้ทา่น
ได้เลือกซือ้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางค์และเคร่ืองหอม เช่น สบู่ โลชั่น น า้หอม กลิ่นพฤกษาดอกไม้นานาพนัธุ์  
โดยเฉพาะกลิน่กหุลาบท่ีมีช่ือเสยีงของเมือง 

  น าท่านชม เทศกำลดอกกุหลำบ (Roes Festival Karlovo) เทศกาลนีเ้ร่ิมจดัครัง้แรกเมื่อปี 1903 และจดัตอ่
กนัมาทกุปีจนถึงปัจจุบนั โดยจะจดัในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมของทกุปี ภายในงานจะมีการแสดงพืน้เมือง 
การคดัเลอืกดอกกหุลาบท่ีดีที่สดุและประกวดสาวงามประจ าเมือง โดยหญิงสาวที่จะสามารถลงประกวดได้นัน้
จะต้องเป็นหญิงสาวที่เรียนจบระดบัมธัยมในเมืองเท่านัน้ ซึ่งผู้ชนะจะได้เป็น “The Queen Of Rose” ชมการ
เด็ดดอกกุหลาบ การสาธิตการผลิตน า้มนัดอกกุหลาบ และชมผลิตภณัฑ์ที่ท าจากดอกกุหลาบ อาทิ แยมดอก
กหุลาบ เป็นต้น 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง  
บา่ย  เดินทางสู่ เมืองกำโบรโว (Gabrovo) น าท่านชมพิพิธภัณฑ์

กลำงแจ้งอีทำร่ำ (Open Air Craft Museum Etara) ที่เร่ิม
ก่อสร้างในปี ค.ศ.1963 ยุคฟืน้ฟูบลัแกเรีย ชมบ้านเรือนสอง
ชัน้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ หอนาฬิกา รวมถึงร้านค้าขายของท่ีระลกึ 
งานศิลปหัตถกรรม การแกะสลกั ท่ีสืบทอดมาตัง้แต่ยุคเรเน
ซองส์  
เดินทางสู่ เมืองเวลีโค ทำร์โนโว (Veliko Tarnovo) หนึ่งใน
เมืองแห่งประวตัิศาสตร์ของบลัแกเรีย เพียงแค่เราเดินทางขึน้
ไปทางเหนือของประเทศ คณุจะพบกบัเมืองที่มีช่ือเสยีงในอดีต
ของบัลแกเรีย ซึ่งปัจจุบันเมืองแห่งนีไ้ด้ดึงดูด นักท่องเที่ยว
จ านวนมาก ให้มาช่ืนชมสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลกัษณ์ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
เข้าสูท่ี่พกั   โรงแรม Park Hotel Asenevtsi 3* 
 
วันที่ (5): เวลีโค ทำร์โนโว - ปรำสำทซำร์เรเวต – รูเซ – ริมนิคูวัลเจีย   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านชม ปรำสำทซำร์เรเวต (Tsarevets Castle) อดีตที่ประทบัของจักรพรรดิแห่งบลัแกเรีย ซึ่งภายในมี

อาคาร และป้อมปราการรายอยูร่ายล้อม  
  เดินทางสู ่ เมืองรูเซ (Ruse) ตัง้อยู่บนฝ่ังขวาของแมน่ า้ดานบู 

ปัจจุบนัเมืองรูเซได้กลายเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน 
และทางวฒันธรรมที่ส าคญั และยงัเป็นเมืองที่ใหญ่อนัดบัท่ีห้า
ในบลัแกเรียอีกด้วย เมืองรูเซเป็นอีกหนึง่เมืองที่ได้รับการขนาน
นามว่าเป็น "ลิตเติล้เวียนนำ" (Little Vienna) เป็นที่รู้จักกัน
มากในช่วงศตวรรษที่  19 - 20 โดยเฉพาะความโดดเด่น
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ทางด้าน สถาปัตยกรรมแบบนีโอ-บาโรก และนีโอ-โรโคโค (Neo-Baroque and Neo-Rococo) และยงัเป็นอีก
หนึง่เมืองที่ดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวให้มาเยือนได้เป็นจ านวนมากในทกุๆปี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บา่ย  น าท่านแวะถ่ายรูป อนุสำวรีย์เสรีภำพ (Monument of Liberty) 

อนุสาวรีย์ที่ถูกสร้างขึน้ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยประติมากรอิตา
เลียน Arnoldo Zocchi ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่ส าคัญของ
เมืองรูเซ / ผ่านชม โรงละครโดโฮด์โน ชเดนี (Dohodno Zdanie) 
หรือ โรงละครซาวา โอ็กนยานอฟ (Theater Sava Ognianov) เป็น
คฤหาสน์ที่ตัง้อยู่ในใจกลางเมืองรูเซ ถูกสร้างขึน้ในช่วงระหว่างปี 
1898-1902 เพื่อรองรับการแสดงละครในท้องถ่ิน ปัจจุบนัโรงละครโด
โฮด์โน ซเดนีเป็นอนุสาวรีย์ทางวฒันธรรมและเป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์
ของเมืองรูเซอีกด้วย 

   น าท่านชม จตุรัสย่ำนใจกลำงเมืองเก่ำ (Old City Centre) ซึ่งถือว่า
เป็นจดุศนูย์รวมของเหลา่อาคารที่มีความส าคญัทางด้านประวตัิศาสตร์ของเมืองรูเซ ช่ืนชมในความงดงามของ
เหลา่อาคารมีการตกแต่งด้วยสไตล์บาร็อค และไม่พลาดแวะไปพิพิธภณัฑ์ประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินรูเซ (Rousse 
Regional Historical Museum) พิพิธภณัฑ์ประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินท่ีถกูก่อตัง้ขึน้ในปี 1904  

  น าทา่นเดินทางสู ่ริมนิคูวัลเจีย (Ramnicu Valcea)  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมือง   
เข้าสูท่ี่พกั   โรงแรม Ramada by Wyndham Ramnicu Valcea 4* 
 
วันที่ (6): ริมนิคูวัลเจีย - เคอร์ที เดอ อำร์เกส - มหำวหิำรแห่งเมืองเคอร์ที เดอ อำร์เกส – คำลิมำเนสติ – วหิำร

โคเชีย – ซีบวิ - โบสถ์ซีบิว 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดินทางสู่ เมืองเคอร์ที เดอ อำร์เกส (Curtea De Arges) เมืองที่ได้ช่ือว่าเป็นราชธานีแห่งแรกของราช

รัฐวลัลคัเฮีย 
  น าท่านชม มหำวิหำรแห่งเมืองเคอร์ที เดอ อำร์เกส (Curtea De Arges Monastery) ที่สวยงามที่สดุของ

โรมาเนีย สถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ที่ผสมผสานศิลปะแบบแขกมวัร์เข้าไว้และที่โดดเดน่คือยอดโดมสงูบน
หอคอยทรงกระบอก สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1517 โดยด้านในเป็นสสุานหลวงของกษัตริย์แหง่โรมาเนียและภรรยา 

  เดินทางสู ่เมืองคำลิมำเนสติ (Calimanesti) น าท่านชม วิหำรโคเชีย (Cozia Monastery) ซึ่งสร้างขึน้ตัง้แต ่
ค.ศ. 1386 ภายในวิหารมีภาพเขียนพระเยซูและนกับญุในคริสต์ศาสนามากมาย ปัจจบุนัสถานท่ีแหง่นีย้งัคงใช้
ประกอบพิธีศกัดิ์สทิธ์ิและศาสนกิจของผู้ ท่ีนบัถือศาสนาคริสต์ 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง  
บา่ย  เดินทางสู ่เมืองซีบิว (Sibiu) เมืองที่ร ่ารวยที่สดุแหง่แคว้นทราน

ซิลวาเนีย อยู่ระหว่างเทือกเขาทรานซิลวาเนียไปและโอล์ต 
แวเลย์ 

  น าทา่นเดินชม เมืองซีบิว เมืองซึง่ได้รับการยกยอ่งให้เป็นมรดก
โลก โดยองค์การยเูนสโก้ เมื่อ ปี 2004 และในปี ค.ศ.2007 เมือง
ซีบิวได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหลวงแห่งวฒันธรรมยโุรป ติด
อันดับสถานที่ที่งดงามที่สุดของยุโรป และเป็นศูนย์กลางทาง
วฒันธรรมที่ส าคญัที่สดุของโรมาเนีย ชมบ้านเรือนท่ีมีความโดด
เดน่สวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมเยอรมนัท่ีมีสสีนัสวยงามดัง่
เมืองตุ๊ กตา แวะถ่ายรูปบริเวณภายนอกโบสถ์ซีบิว (Sibiu 

Evangelical Cathedral) โบสถ์เก่าแก่กลางเมืองที่สร้างตัง้แต่ปี 
ค.ศ.1320 จนแล้วเสร็จในปี 1520 เป็นสถาปัตยกรรมโคธิคตาม
แบบของเยอรมนัผสมผสานกบัศิลปะดัง้เดิมของโรมาเนีย ตวัโบสถ์มียอดแหลม 5 ยอด ยอดที่สงูสดุวดัได้ คือ 
74 เมตร ในอดีตเคยเป็นท่ีกกัขงัและฝังศพบตุรชายของเจ้าชายวลาด เทเปส (ทา่นแดร็กคลูา่)  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมือง  
เข้าสูท่ี่พกั   โรงแรม Hilton Sibiu 5* 
 
วันที่ (7): ซีบิว - บรำน – ปรำสำทแดร็กคิวล่ำ – บรำซอฟ – โบสถ์ด ำ – พิพิธภณัฑ์โรงเรียนแรกของประเทศ

โรมำเนีย  
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดินทางสู่ เมืองบรำน (Bran) คืออีกเมืองที่มีช่ือเสียงมากเมืองหนึ่งใน มณฑลบรำโชฟ (Brasov County) 

ของประเทศโรมาเนีย ด้วยช่ือเสียงในเร่ืองของต านานผีดดูเลือดหรือความเช่ือที่วา่เมืองแห่งนีเ้ป็นท่ีอยูข่องแวม
ไพร์ในอดีต   

  เข้าชม ปรำสำทบรำน หรือ ปรำสำทแดร็กคิวล่ำ (Bran 

Castle) อันลือลั่นโด่งดังไปทั่วโลก ปราสาทนี ้สร้างขึน้ในปี  
คศ.1212  เป็นปราสาทหินสขีาวสงูกวา่ 200 ฟตุ ตัง้อยูบ่นภเูขา
สงูชนัใกล้เมือง Brasov ในอดีตใช้เป็นป้อมปราการเพื่อป้องกนั
การรุกรานจากพวกเติร์ก สว่นที่ปราสาทแห่งนีโ้ด่งดงัในฐานะ
ปราสาทแดร็กคูล่านัน้ ก็เป็นเพราะหนังสือ Dracula ของ
นกัเขียนชาวไอริชที่ช่ือ Bram Stoker ที่ใช้ปราสาทบรานแหง่นีเ้ป็นฉากของนวนิยาย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 

บา่ย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองบรำซอฟ (Brasov) เป็นเมืองในโรมาเนียและศูนย์กลางการบริหารของ  Braşov 

County ตามการส ารวจส ามะโนประชากรลา่สดุของโรมาเนียBraşov มีประชากร 253,200 คน ท าให้เป็นเมือง
ที่มีประชากรมากที่สดุเป็นอนัดบัท่ี 7 ในโรมาเนีย เขตเมืองเป็นท่ีอยูอ่าศยัของประชาชน 382,896 คน   
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  เข้าชม โบสถ์ด ำ (Black Church) ก่อสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1383 เป็นโบสถ์ที่ ก่อสร้างตามแบบศิลปะโกธิคที่ใหญ่
ที่สดุในโรมาเนีย สาเหตทุี่เรียกวา่โบสถ์ด า ก็เพราะวา่โบสถ์แหง่
นีถู้กไฟไหม้เมื่อปี ค.ศ.1689 ท าให้คราบด าจากเขม่าเกาะไป
ทัว่ผนงัโบสถ์จนกลายเป็นสีด า  ทางรัฐบาลประเทศโรมาเนีย
จึงทิง้ให้อยู่ในลักษณะนี ้ เพื่อให้เป็นความแปลกและเป็น
จดุเดน่ของโบสถ์ แตภ่ายหลงัคราบเขมา่ด าได้หลดุลอกไปตาม
กาลเวลาจนท าให้ปัจจบุนัผนงัของโบสถ์สีไมค่่อยด าเหมือนใน
อดีต ภายในโบสถ์มีพรมหลากหลายสีที่ถักด้วยมือของชาว
เติร์กแขวนอยู่รอบตวัระเบียง ซึ่งสามารถช่วยท าให้โบสถ์มีสีสนัที่สดใสไม่ดเูงียบเหงาวงัเวงและนอกจากนีย้งัมี
รูปปัน้นกับญุและพระแมม่ารีอนัสวยงามประดบั  ไว้รอบบริเวณโบสถ์  

  เข้าชม พิพิธภณัฑ์โรงเรียนแรกของประเทศโรมำเนีย (Museum of Frist Romanian School) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 

เข้าสูท่ี่พกั   โรงแรม Teleferic Grand Hotel 4* 
 
วันที่ (8): บรำซอฟ - ซินำยำ – ปรำสำทเพเลส – ปรำสำทเปลชิอร์ – บูคำเรสต์  
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดินทางสู ่เมืองซินำยำ (Sinaia) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ตัง้อยู่ในมณฑลพราโฮวา (Prahova Country) โดย

ตวัเมืองนัน้ตัง้ลึกเข้าไปในเทือกเขาคาร์เพเธียน (Carpathian Mountains) เป็นเมืองรีสอร์ทที่ได้รับความนิยม
เมืองหนึง่ของประเทศโรมาเนีย 

  น าทา่นเข้าชม ปรำสำทเพเลส (Peles Castle) ได้ช่ือวา่ ปราสาทท่ีสวยที่สดุในโรมาเนีย ตัง้อยูใ่นหบุเขาบเูซกิ 
เมืองซินายา ทางตอนเหนือของบคูาเรสต์ สร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ.1873 โดยกษัตริย์คาโรล 

  ที่ 1 ปฐมกษัตริย์แห่งโรมาเนีย ปราสาทนีใ้ช้เวลาสร้างนานถึง 
10 ปี การก่อสร้างตัวปราสาทใช้ช่างฝีมือเอกจากหลาย
ประเทศ ดงันัน้ปราสาทแห่งนีจ้ึงเป็นการผสมผสานสุดยอด
ความงามของศิลปะจากหลายเชือ้ชาติ ภายในปราสาท
ตกแต่งหรูหราอลงัการด้วยไม้แกะสลกัลวดลายงดงาม ว่ากนั
ว่าภายในปราสาทมีการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามยิ่งกว่า
พระราชวงัแวซายด์เสยีอีก และปราสาทแหง่นีย้งัเป็นท่ีรวบรวมงานศิลปะสงูคา่จากประเทศตา่งๆ ในยโุรป เช่น 
โคมไฟระย้าจากอิตาลี รูปภาพติดผนงัจากฝร่ังเศส ปราสาทเพเรสพร่ังพร้อมไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกอนั
ทนัสมยัเช่น ลฟิท์ และ ยงัมีการสร้างโรงไฟฟ้าส าหรับใช้ในปราสาทแหง่นีอ้ีกด้วย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง  
บา่ย  ชม ปรำสำทเปลิชอร์ (Pelisor Castle) สว่นหนึง่ของปราสาทเปเลซที่สร้างขึน้ตามรับสัง่ของกษัตริย์คาโรลที่ 1 

เพื่อเป็นท่ีประทบัของรัชทายาท ซึง่ตอ่มาได้ขึน้ครองราชย์เป็นพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1แหง่โรมาเนีย  
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  เดินทางสู่ เมืองบูคำเรสต์ (Bucharest) ประเทศโรมาเนีย 
ตัง้อยู่บนคาบสมุทรบอลข่าน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้
ของยโุรป คือเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุของโรมาเนีย โดย
ตวัเมืองนัน้ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้แดมโบวิตา (Dambovita) อยู่ทาง
ตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่งปัจจุบนัได้กลายเป็นเมืองที่มี
ความเจริญรุ่งเรืองมากที่สดุในโรมาเนีย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมือง (พร้อมชมการแสดงพืเ้มือง) 
เข้าสูท่ี่พกั   โรงแรม Pullman Bucharest World Trade Center Hotel 4* 
 
วันที่ (9): อำคำรรัฐสภำ – พพิิธภณัฑ์หมู่บ้ำน – ประตูชัยโรมำเนีย – สนำมบนิบูคำเรสต์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าทา่นชมกรุงบคูาเรสต์ ซึง่ตัง้อยูบ่นที่ราบวอลลาเซีย ติดเทือกเข้าคาร์เปเชียน และแมน่ า้ดานปู บคูาเรสต์ได้ช่ือ

ว่าเป็นเมืองที่มีธรรมชาติอนัสวยงามล้อมรอบด้วยเทือกเขา และทะเลสาบจนได้สมญานามเป็นที่รู้จักกนัทัว่
ยโุรปวา่ ปารีสน้อย 

  เข้าชม อำคำรรัฐสภำ หรือ ท ำเนียบประธำนำธิบดี ของประเทศโรมาเนีย (Palace of Paliament) อาคาร
รัฐสภานีไ้ด้ช่ือว่ามี ขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา สถาปัตยกรรม
สดุอลงัการแหง่นีเ้ร่ิมก่อสร้างใน ค.ศ. 1984 โดยนิโคไล เซาเซสค ูNicolae Ceausescu ผู้น าพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งชาติโรมาเนีย เพื่อเป็นที่ท าการรัฐบาลและรัฐสภา ตวัอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิคมีขนาด
ใหญ่ 270×240 เมตร มีความสูง 12 ชัน้ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูงถึง 3.3 พันล้านยูโร ออกแบบโดย
สถาปนิก 700 คนและใช้เวลาสร้างนานกว่า 13 ปี ภายในอาคารมีห้องมากถึง 2,000 ห้อง ทัง้ภายนอก และ
ภายในอาคารตกแต่งอย่างหรูหรา พรมที่ใช้ปพูืน้ในอาคารสัง่ทอพิเศษอย่างงดงามมีขนาดใหญ่มากและมีน้า
หนกัถึง 50 ตนั ห้องแกรนด์บอลลมูประดบัโคมไฟโบฮีเมียอยา่งอลงัการ มีน า้หนกัถึง 5 ตนั และห้องรับรองสร้าง
จากหินออ่นชัน้เลศิจาก ประเทศอิตาล ีปัจจบุนัอาคารแหง่นีใ้ช้เป็นรัฐสภา   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารไทย  
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บา่ย  น าท่านชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้ำน (Village Museum) เป็นหนึ่ง
ในพิพิธภณัฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ และเก่าแก่ที่สดุของยโุรป ตัง้อยู่
ริมทะเลสาบภายในสวนสาธารณะ Herastrau Park ซึ่งมี
สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่สร้างด้วยไม้ ดิน และหิน เรียงรายอยูริ่ม
ทะเลสาบ ซึ่งนกัท่องเที่ยวสามารถ ถ่ายรูปคู่กบัสถาปัตยกรรม
เพื่อเป็นท่ีระลกึได้ จากนัน้แวะถ่ายรูปสถานที่ส าคญัตา่งๆ เช่น 
จัตุรัสแห่งการปฎิวัติ (Revolution Square), โอเปร่าเฮ้าส์ (Opera House), คลับทหารแห่งชาติ (National 
Military Academy) 

  ผ่านชม ประตูชัยโรมำเนีย (Arcul De Triumf) ซึ่งตัง้อยู่บนถนนคิสเซเลฟ สร้างเลียนแบบประตูชัยในกรุง
ปารีส ในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย  

  น าท่านช้อปปิ้ง  Romania Glass Street เ ป็นถนนที่มี ร้าน
ค้าขายเคร่ืองแก้วมากมาย ทัง้เคร่ืองแก้วที่ผลิตจากการเป่า, 
ค ริสตัล , เค ร่ืองแก้วที่ ไ ด้จากการ เ จียรนัย   ใน รูปแบบ
หลากหลายทัง้สไตล์โมเดิลและสไตล์โบฮีเมียนที่มีช่ือเสียงแต่
ละร้านมีสินค้าให้นกัท่องเที่ยวได้มีโอกาสเลือกซือ้ไมว่่าจะเป็น
สนิค้าตกแตง่บ้านหรือของฝากมากมาย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
19.30  น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
 
วันที่ (10): โดฮำ - กรุงเทพฯ 

 
00.35 น.  ออกเดินทางสู ่โดฮำ โดยเทีย่วบนิท่ี QR 220  
05.10 น.  เดินทางถงึ โดฮำ เพื่อแวะเปลีย่นเที่ยวบิน 
08.00 น.   เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบนิท่ี QR 832 

19.00 น.   เดินทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

อัตรำค่ำบริกำรทัวร์บัลแกเรีย-โรมำเนีย 10 วัน (QR) 
 

 
 

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำรส ำหรับคณะเดนิทำง (ผู้ใหญ่) 15 ท่ำนขึน้ไป รำคำ (บำท) 

ผู้ใหญ่ พกัห้องคู ่ราคาทา่นละ   88,900.- 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น เดก็ 1 ทา่น มีเตียง) ทา่นละ   87,900.- 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น เดก็ 1 ทา่น ไมม่ีเตียง) ทา่นละ   85,900.- 

พกัห้องเดี่ยวเพิ่มจากคา่ทวัร์ทา่นละ   10,000.- 
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อัตรำนีร้วม 1. ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไป - กลบั ชัน้ประหยัด (Economy Class) สายการบิน และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุใน
รายการ  

2. คา่ธรรมเนียมวีซา่เข้าประเทศ และเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกที่ศนูย์ยื่นวีซา่  
3. คา่พาหนะท่ีระบใุนรายการ พร้อมคนขบัรถ 
4. คา่ทิปพนกังานขบัรถ 
5. คา่ทิปไกด์ท้องถ่ิน 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ และคา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ   
7. คา่ที่พกัโรงแรมที่ระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ทา่น พร้อมอาหารเช้า 
8. หวัหน้าทวัร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าที่บริการและอ านวยความสะดวก ณ สนามบินสวุรรณภมูิ  
10. Welcome Pack “ซองใสเ่อกสารเดินทางพร้อมเลม่โปรแกรมทวัร์” 
11. อาหารเสริมระหวา่งการเดินทาง  
12. น า้ดื่มระหวา่งการเดินทางในตา่งประเทศ วนัละ 1 ขวด ตอ่ทา่น ตลอดการเดินทาง 
13. คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งการเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
14. คา่น า้หนกักระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็ ส าหรับถือขึน้เคร่ือง 

(Baggage) น า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 
15. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % (จากคา่บริการ)        

อัตรำนีไ้ม่รวม 1. คา่ธรรมเนียมท าหนงัสอืเดินทาง 
2. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ 1,000 บาท / ทา่น ตลอดการเดินทาง 
3. คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ  
4. คา่พนกังานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยัจำกพวกมิจฉำชีพ 

กรุณำดูแลและยกกระเป๋ำเดนิทำงด้วยตวัเอง  
เงื่อนไข 
กำรส ำรองที่ 

งวดที่ 1 : ส ำรองที่ น่ัง มัดจ ำท่ำนละ 30,000 บำท    
งวดที่ 2 : ช ำระส่วนที่เหลอื 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

กำรยกเลกิ กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลกิกำรเดินทำง 
นบัตัง้แตว่นัท่ีบริษัททวัร์แจ้งยกเลกิการเดินทางกบัลกูค้า ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้ผู้ช าระเงินมดัจ าภายใน 15 
วนัท าการ  
       - เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบตัรประชาชนผู้โอนเงินมดัจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
       - ส าเนาหน้าสมดุบญัชีผู้ โอนเงินมดัจ า (ช่ือบญัชีจะต้องเป็นช่ือเดยีวกบัผู้ โอนเงินมดัจ าเทา่นัน้) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลกิกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษัทจะด าเนินการคนืเงนิให้แก่ผู้มัดจองภำยใน 15 วนัท ำกำร นบัจากวนัท่ีกรุ๊ปทวัร์เดินทางกลบัมาถงึประเทศ
ไทย 
       - เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบตัรประชาชนผู้โอนเงินมดัจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
       - ส าเนาหน้าสมดุบญัชีผู้ โอนเงินมดัจ า (ช่ือบญัชีจะต้องเป็นช่ือเดยีวกบัผู้ โอนเงินมดัจ าเทา่นัน้) 
 
ยกเลกิก่อนการเดินทาง 60 วนั ไมห่กัคา่ใช้จ่าย  
ยกเลกิก่อนการเดินทาง 41 - 59 วนั หกัคา่ใช้จ่าย 15,000 บาท  
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ยกเลกิก่อนการเดินทาง 31 - 40 วนั หกัคา่ใช้จ่าย 30,000 บาท 
ยกเลกิก่อนการเดินทาง 21 - 30 วนั หกัคา่ใช้จ่าย 50% ของคา่ทวัร์ 
ยกเลกิก่อนการเดินทาง 11 - 20 วนั หกัคา่ใช้จ่าย 75% ของคา่ทวัร์ 
ยกเลกิก่อนการเดินทาง 1 - 10 วนั หกัคา่ใช้จา่ย 100% ของคา่ทวัร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั อาทิ การลา่ช้าของสายการบิน การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ สภาพภมูิอากาศ การก่อจลาจล อบุตัิเหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่าน
ไว้ให้มากที่สดุ  
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ทา่น
ปฏิเสธหรือสละสทิธ์ิในการใช้บริการนัน้ท่ีทางทวัร์จดัให้  
3. รายการนีเ้ป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยนัจากทางบริษัท ฯ และทางตา่งประเทศ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองที่นัง่กบัสาย
การบิน และโรงแรมทีพ่กัรวมถึงร้านอาหารและเมนอูาหาร อยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจจะปรับเปลีย่นแปลงได้ตามความ เหมาะสม  
4. หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ที่ทา่นช าระแล้ว  
5. หากวนัเดินทางหนงัสอืเดินทางของทา่นช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน า้) ทางสายการบินไมอ่นญุาต ให้เดินทาง บริษัทจะไมรั่บผิดชอบทกุกรณี 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาประเทศโรมาเนีย  
ใช้ระยะในการพจิารณาประมาณ 10-15 วนั 

ณ ปัจจบุนั สถานฑตูไม่อนญุาต ให้ดงึเลม่ Passport หากได้ย่ืนเข้าไปแล้ว ดงันัน้ถ้าลกูค้ามีแผนเดินทางท่ี 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ี เพ่ือขอย่ืนวีซา่ลว่งหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบิน+โรงแรม  
ในช่วงท่ีลกูค้าจะเดินทางมาด้วย 
(การเตรียมเอกสารกรุณาอา่นให้เข้าใจและเตรียมให้ครบและกรุณาอยา่ยึดติดกบัการย่ืนวีซา่ในสมยัก่อน ) 

1. หนงัสือเดนิทาง อายใุช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึน้ไป และ มีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 แผน่ 
(หากมีเลม่เก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเลม่ปัจจบุนัมาด้วย) 

2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาว 
(อยา่ถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไมไ่ด้) ห้ามสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่
เกิน 6 เดือน...สถานฑตูมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซ่าท่ีเคยได้รับ)  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกท่ีมีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหยา่และหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สตูบิตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบรูณ์ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริงมาด้วย)  
9. กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบรูณ์:  
- บดิาและมารดาต้องท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซึง่ออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเทา่นัน้ และให้

ระบวุา่ ยินยอมให้เด็กเดนิทางกบัใคร (ระบช่ืุอ) มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำอังกฤษ 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต้่องระบสุถานฑตูและประเทศ) 

- กรณีผู้ เดนิทางเป็นเจ้าของกิจการ : ให้ออกจดหมายรับรองการท างานประทบัตรา ระบตุ าแหนง่ ระยะเวลา
การวา่จ้าง เงินเดือน วนัเดนิทางท่ีจะไป 

- กรณีพนกังานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบตุ าแหนง่ ระยะเวลาการวา่จ้าง 
เงินเดือน, ประเทศและวนัเดินทางท่ีจะไป 

- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ 
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- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศกึษา ต้องมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศกึษา นัน้วา่ก าลงัศกึษาอยู ่ ระบชุัน้ปีท่ี
ศกึษา  

11. หลักฐำนกำรเงิน :  (กรุณำเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทัง้ Bank guarantee และ Bank Statement ทัง้สอง

อย่ำงนีต้้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

11.1  หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบช่ืุอเจ้าของบญัชีให้ครบถ้วน มีอายไุมเ่กิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะย่ืนวีซา่ ใช้สกลุเงินยโูร หรือ 
บาท 

11.2  Bank Statement  (ขอเป็นภาษาองักฤษ ช่ือ-นามสกลุตรงตามหน้าพาสปอร์ต) ย้อนหลงั 6 เดือน นบัขึน้
ไปจากเดือนท่ีจะย่ืนวีซา่ มียอดเงินไมต่ ่ากวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น ให้สมเหตสุมผลตอ่การ
ย่ืนวีซา่  
หมำยเหตุ หำกต้องกำรรับรองกำรเงนิให้คนภำยในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสำรดังนี ้

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบช่ืุอเจ้าของบญัชี รับรองคา่ใช้จา่ยให้ใคร (ต้อง
ระบช่ืุอผู้ถกูรับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสตูิบตัร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสมัพนัธ์
วา่เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนำยจ้ำงรับรองค่ำใช้จ่ำยให้ลูกจ้ำง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบวุา่เป็นผู้ รับรองคา่ใช้จา่ย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัข้อ 11.1 และ 11.2  

  

เน่ืองจากสถานทตูโรมาเนียประจ ากรุงเทพ ไมมี่ทา่นทตูประจ าการ จงึท าให้ต้องไปย่ืนวีซา่ท่ีเวียดนาม กรุณา

เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและถกูต้อง เพ่ือความรวมเร็วของการพิจารณาวีซา่ 

 
 

เดนิทำงกรุ๊ป        ตดิต่อเซลคุณ    

ข้อมูลส่วนตัว 
 ช่ือ-นามสกลุ            

 ช่ือ-นามสกลุเดมิ หรือ ช่ือ-สกลุ กอ่นแตง่งาน  (  ) ไมม่ี (  ) ม ี ระบช่ืุอ-นามสกลุ     

 เพศ (  ) ชาย (  ) หญิง       วนั/เดือน/ปีเกิด   สถานท่ีเกิด    

 ที่อยูปั่จจบุนัสามารถติดตอ่ได้          
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         รหสัไปรษณีย์    

 ที่อยูต่ามบตัรประชาชน/ทะเบยีนบ้าน          

.         รหสัไปรษณีย์    

 เบอร์โทรศพัท์ที่บ้าน   เบอร์แฟกซ์.    มือถือ    

 อีเมล์             

 สถานภาพ (  ) โสด   (  ) แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   (  ) แตง่งานจดทะเบียน 

  (  ) หม้าย / มา่ย (  ) หยา่ร้าง (  ) แยกกนัอยู ่
ข้อมูลในกำรท ำงำน/เรียน 

 รายละเอียดที่ท างาน(ปัจจบุนั) ระบุเป็นภำษำอังกฤษ กรุณำกรอกให้ตรงกบัเอกสำรที่โชว์สถำนทตู 

ต าแหนง่งาน     ช่ือบริษัท       

ที่อยูท่ี่ท างาน            

วนัท่ีเร่ิมท างาน      เบอร์โทรที่ท างาน      
 รายละเอียดสถานศกึษา (ปัจจบุนัท่ีเรียนอยู)่ระบุเป็นภำษำอังกฤษ 

ช่ือโรงเรียน       ระดบัชัน้     

ที่อยูแ่ละเบอร์โทรสถานศกึษา          
 ผู้ออกคา่ใช้จา่ยในการเดินทางระบุเป็นภำษำอังกฤษ กรุณำกรอกให้ตรงกับเอกสำรที่โชว์สถำนทตู 

(  ) ตนเอง    (  ) บคุคลอื่น ระบช่ืุอ-นามสกลุ      ความสมัพนัธ์   

(  ) องค์กร/บริษัท ระบช่ืุอ     ที่อยูข่ององค์กร/บริษัท    

ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์กรและผู้ เดินทาง   เบอร์โทรศพัท์ขององค์กร/บริษัท   

ข้อมูลอื่นๆๆ 

 ทา่นเคยยื่นค าร้องขอวีซา่แล้วถกูปฏิเสธวีซา่หรือไม ่ (  ) ไมเ่คย (  )  เคย 

 ทา่นเคยเดินทางไปประเทศที่อยูใ่นกลุม่เชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี หรือไม ่(  ) ไมเ่คย (  )  เคย 

ประเทศ    ระบวุนัท่ีได้รับวีซา่   วนัหมดอายขุองวซีา่   

 ทา่นได้ท าการบนัทกึลายนิว้มือของทา่นเพื่อจดุประสงค์การท าวซีา่เชงเก้นหรือไม ่ในชว่งระยะ เวลา 5 ปี ท่ีผา่นมา 
หรือไม ่

ประเทศ  ระบวุนัท่ีสแกนลายนิว้มือ้ (ระบอุยูใ่นหน้าวีซา่)    หมายเลขวีซา่   

 
ช่ือ – นามสกลุ ___________________________________________________________________ 
 

เบอร์โทร. ________________________________  E-mail:________________________________ 
 
แบบสอบถาม เร่ืองอาหารทีไ่ม่ทาน  หรือ อาหารทีแ่พ้ 

□   ไม่ทานเน้ือววั (No Beef)    □   แพ ้กุง้ (No Shrimp) 

□   ไม่ทานเน้ือปลา (No Fish)   □   แพ ้ลอ็บสเตอร์ (No Lobster) 
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□   ไม่ทานเน้ือไก่ (No Chicken)   □   แพ ้หอย (No Shellfish) 

□   ไม่ทานเน้ือหม ู(No Pork)   □   แพ ้ป ู(No Crab) 

□   ไม่ทานอาหารทะเล (No Sea Food)  □   ทานมงัสวรัิต (Vegetarian)   

□   ทานอาหารเจ (Vegan) 

□   แพอ้าหาร ประเภท ___________________________________________________________ 

□   อ่ืนๆ โปรดระบุ ______________________________________________________________ 
                                 ---------------------------------------------- 
แบบสอบถามเร่ืองห้องพกั 

□   Single Room หอ้งพกัเด่ียว (1 หอ้ง มี 1 เตียง พกั 1 ท่าน) 

□   Double Room หอ้งพกัคู่ (1 หอ้ง มี 1 เตียงใหญ่ พกั 2 ท่าน) 

□   Twin Room หอ้งพกัคู่ (1 หอ้ง มี 2 เตียง พกั 2 ท่าน) 

□   Triple Room หอ้งพกั 3 ท่าน (1 หอ้ง มี 2 เตียง + 1 เตียงเสริม พกั 3 ท่าน)  
       ---------------------------------------------- 

แบบสอบถามเร่ืองทีน่ั่งบนสายการบิน (ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของสายการบิน) 

□   ริมหนา้ต่าง 

□   ริมทางเดิน 
                                 ---------------------------------------------- 
 


