Update 13-01-20

Bulgaria - Romania 10 Days
บัลแกเรี ย – โรมำเนีย 10 วัน ชมเทศกำลดอกกุหลำบ ประจำปี 2020

Otaru, Hokkaido

วันพุธที่ 27 พ.ค.63 (1) : กรุงเทพฯ - โดฮำ
วันพฤหัสฯที่ 28 พ.ค.63 (2) : โดฮำ - โซเฟี ย – รีล่ำ - อำรำมรีล่ำ – โซเฟี ย (บัลแกเรีย)
วันศุกร์ ท่ ี 29 พ.ค.63 (3) : โซเฟี ย - มหำวิหำรอเล็กซำนเดอร์ เนฟสกี - พลอฟดิฟ (บัลแกเรีย)
วันเสำร์ ท่ ี 30 พ.ค.63 (4) : พลอฟดิฟ –คำร์ โลโว - เทศกำลดอกกุหลำบ - กำโบรโว - เวลีโค ทำร์ โนโว
(บัลแกเรีย)
วันอำทิตย์ ท่ ี 31พ.ค.63 (5) : เวลีโค ทำร์ โนโว – ปรำสำทซำร์ เรเวต – รู เซ - ริมนิคูวัลเจีย (โรมำเนีย)
วันจันทร์ ท่ ี 01 มิ.ย.63 (6) : ริมนิคูวัลเจีย - เคอร์ ที เดอ อำร์ เกส – คำลิมำเนสติ - 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
วันศุกร์ ท่ ี 05 มิ.ย.63 (10): โดฮำ - กรุ งเทพฯ

88,900.มัดจำท่ ำนละ 30,000.-

เดินทำง 27 พ.ค. – 05 มิ.ย. 63

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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วันพุธที่ 27 พ.ค.63

(1):

กรุ งเทพฯ - โดฮำ

23.00 น. คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สำยกำรบินกำตำร์ แอร์ เวย์ แถว P/Q ประตู 8
วันพฤหัสฯที่ 28 พ.ค.63 (2):
โดฮำ – โซเฟี ย – รีล่ำ - อำรำมรีล่ำ - โซเฟี ย
02.10 น.
ออกเดินทางสู่ โดฮำ โดยเที่ยวบินที่ QR 837
05.30 น. เดินทางถึง โดฮำ เพื่อแวะเปลีย่ นเที่ยวบิน
07.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโซเฟี ย โดยเที่ยวบินที่ QR 227
12.00 น.
เดินทางถึง เมืองโซเฟี ย (Sofia) เมืองหลวงของบัลแกเรีย
ตัง้ อยู่ เ ชิ ง เขาวิ โ ตชา เป็ นเมื อ งที่ มี ป ระวัติ ศ าสตร์ เก่ า แก่
ยาวนานถึ ง 7,000 ปี ซึ่ ง ยั ง คงเหลื อ ร่ อ งรอยให้ เห็ น จาก
โบราณสถานในยุค ต่างฯ แต่เป็ นที่น่าเสียดายที่ถูกทาลาย
เสียหายไปมาก เมื่อครัง้ สงครามรัสเซีย - ตุรกี เมื่อ 200 กว่าปี
ที่แล้ ว
13.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื ้นเมือง
บ่าย
เดินทางสู่ เมืองรีล่ำ (Rila) ตังอยู
้ บ่ นภูเขาทางด้ านตะวันตกเฉียงใต้ ของประเทศ เป็ นภูเขาสูงที่สดุ บัลแกเรี ยและ
เทือกเขาบอลข่าน โดยมียอดเขาชื่อ มาซูลา่ (Masula) สูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,925 เมตร
ชมความสวยงามของ อำรำมรี ล่ ำ (Rila Monastery)ซึ่งเป็ น
อารามของศาสนาคริ สต์ นิกาออร์ โธดอกซ์ที่มีชื่อเสียงและมีผ้ ู
เข้ าชมมากที่ สุด ของบัล แกเรี ย ตัง้ อยู่ บ นจุ ด ที่ มี วิ ว ทิ ว ทัศ น์
สวยงามของภูเขารี ล่าซึ่งสามารถมองเห็ นแม่น า้ ริ ลสก้ าและ
แม่น ้าดรุสย่าวิทซ่าที่อยูเ่ บื ้องล่างได้ และยังได้ รับการขึ ้นทะเบียน
เป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก้ ในปี ค.ศ. 1983 อารามแห่งนี ้ก่อตัง้
ขึ ้นในศตวรรษที่ 10 โดยนักบุญจอห์นแห่งรี ลา่ (ST.John of Rila) อารามรี ลา่ ถือเป็ นศูนย์กลางของจิตวิญญาณ
ที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศบัลกาเรี ยและเป็ นจุดหมายในการเดินทางแสวงบุญของคริ สต์ศาสนิกชนในนิกายออร์ โธ
ดอกซ์จากทัว่ โลกสัญญาลักษณ์รูป เคารพที่อารามแห่งนี ้มีขนาดใหญ่ที่สดุ และทาด้ วยทองคาเพียงแห่งเดียวใน
บัลแกเรี ย นอกจากนี ้ยังเป็ นแหล่งสะสมทรัพย์สมบัติและวัสดุวรรณกรรมอายุกว่าร้ อยปี อีกเป็ นจานวนมาก /
เดินทางสู่ เมืองโซเฟี ย
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื ้นเมือง
เข้ าสูท่ ี่พกั
โรงแรม Ramada Sofia 4*

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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วันศุกร์ ท่ ี 29 พ.ค.63 (3): โซเฟี ย – มหำวิหำรอเล็กซำนเดอร์ เนฟสกี - โบสถ์ เซนต์ โซเฟี ย – พลอฟดิฟ –
โรงละครโรมัน – โบสถ์ เซนต์ สคอนสแตนติล
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม มหำวิหำรอเล็กซำนเดอร์ เนฟสกี (Alexander
Nevsky Cathedral) ซึ่งถือเป็ นมหาวิหารคริ สตจักรนิกายออร์
โธด๊ อกซ์ที่ใหญ่อนั ดับต้ นๆของโลก ก่อสร้ างในแบบโดมหลังคา
ทรงกลมสีเขียว ตกแต่งด้ วยหินอ่อนที่วิจิตรตระการตา
แวะบันทึกภาพ โบสถ์ เซนต์ โซเฟี ย (The Sofia Synagogue)
ซึ่ง เป็ นหนึ่ง ในสถาปั ต ยกรรม ที่ อ ยู่ใ กล้ กับ ตลาดกลาง โดย
โบสถ์แห่งนี ้มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ Friedrich Grünanger
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื ้นเมือง
เดินทางสู่ เมืองพลอฟดิฟ (Plovdiv) เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสองใน บัลแกเรี ย รองจาก โซเฟี ย (Sofia) มี
จานวนประชากร 378,107 คน ที่นี่เป็ นศูนย์การปกครองของจังหวัดพลอฟดิฟในตอนใต้ ของบัลแกเรี ย และเป็ น
เมืองที่ใหญ่ที่สดุ สถานที่ที่มีชื่อเสียงด้ านความเก่าแก่และวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย ประวัติศาสตร์ ที่
ยาวนานนับพันปี เมืองตังอยู
้ ท่ างตอนกลางของประเทศ บนฝั่ งแม่น ้ามารี ตซา ทางเหนือของทิวเขารอโดพี เมือง
นี ้เคยตกเป็ นของมาซิโดเนียสมัยกษัตริ ย์ฟิลิปที่ 2 เมื่อ 341 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช ผนวกเข้ ากับโรมใน ค.ศ. 46 ใน
สมัยกลางเปลีย่ นผู้ปกครองหลายครัง้ พวกเติร์กเข้ ายึดครองในปี ค.ศ. 1364 จนตกเป็ นของบัลแกเรี ยในปี ค.ศ.
1885
เข้ าชม โรงละครโรมัน (Roman Theatre) สร้ างขึ ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 2 ซึ่งยังใช้ เป็ นที่แสดงโอเปร่ าในบาง
เทศกาลอีกด้ วย
เข้ าชม โบสถ์ เซนต์ สคอนสแตนติล (Konstantin Church) หนึ่งในโบสถ์ ที่เก่าแก่ที่สดุ ของเมือง ในอดีตเคย
เป็ นกาแพงป้อมปราการของเมืองบริ วาร

เที่ยง
บ่าย

ค่า
เข้ าสูท่ ี่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื ้นเมือง
โรงแรม Holiday Inn Plovdiv 4*

วันที่ (4):
เช้ า

พลอฟดิฟ – คำร์ โลโว – เทศกำลดอกกุหลำบ – กำโบรโว – เวลีโค ทำร์ โนโว
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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เที่ยง
บ่าย

ค่า
เข้ าสูท่ ี่พกั
วันที่ (5):
เช้ า

เดิ น ทางสู่ เมื อ งคำร์ โลโว (Karlovo) แหล่ง ปลูก กุห ลาบที่ ใหญ่ และมีชื่อ เสียงของบัลแกเรี ย เนื่องมาจาก
ภูมิอากาศที่นี่เหมาะแก่การปลูกดอกกุห ลาบเป็ นอย่างมาก ซึ่งกุหลาบนัน้ ถื อเป็ นสัญ ลักษณ์ ข องประเทศ
บัลแกเรี ยและเรี ยกได้ ว่าเป็ นกุหลาบที่ดีที่สดุ ในโลก ระหว่างทางท่านจะได้ ตื่นตาตื่นใจไปกับบรรยากาศของ
เมืองและความสวยงามของหมู่มวลดอกกุหลาบนานาชนิด ในทุ่งดอกกุหลาบที่รอการเก็บเกี่ยว จากนันให้
้ ทา่ น
ได้ เลือกซื ้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางค์และเครื่ องหอม เช่น สบู่ โลชั่น น ้าหอม กลิ่นพฤกษาดอกไม้ นานาพันธุ์
โดยเฉพาะกลิน่ กุหลาบที่มีชื่อเสียงของเมือง
นาท่านชม เทศกำลดอกกุหลำบ (Roes Festival Karlovo) เทศกาลนี ้เริ่ มจัดครัง้ แรกเมื่อปี 1903 และจัดต่อ
กันมาทุกปี จนถึงปั จจุบนั โดยจะจัดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี ภายในงานจะมีการแสดงพื ้นเมือง
การคัดเลือกดอกกุหลาบที่ดีที่สดุ และประกวดสาวงามประจาเมือง โดยหญิงสาวที่จะสามารถลงประกวดได้ นนั ้
จะต้ องเป็ นหญิงสาวที่เรี ยนจบระดับมัธยมในเมืองเท่านัน้ ซึ่งผู้ชนะจะได้ เป็ น “The Queen Of Rose” ชมการ
เด็ดดอกกุหลาบ การสาธิตการผลิตน ้ามันดอกกุหลาบ และชมผลิตภัณฑ์ที่ทาจากดอกกุหลาบ อาทิ แยมดอก
กุหลาบ เป็ นต้ น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื ้นเมือง
เดินทางสู่ เมืองกำโบรโว (Gabrovo) นาท่านชมพิพิธภัณฑ์
กลำงแจ้ ง อี ท ำร่ ำ (Open Air Craft Museum Etara) ที่ เ ริ่ ม
ก่อสร้ างในปี ค.ศ.1963 ยุคฟื น้ ฟูบลั แกเรี ย ชมบ้ านเรื อนสอง
ชันที
้ ่เป็ นเอกลักษณ์ หอนาฬิกา รวมถึงร้ านค้ าขายของที่ระลึก
งานศิลปหัตถกรรม การแกะสลัก ที่สืบทอดมาตังแต่
้ ยุคเรเน
ซองส์
เดินทางสู่ เมืองเวลีโค ทำร์ โนโว (Veliko Tarnovo) หนึ่งใน
เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ของบัลแกเรี ย เพียงแค่ เราเดินทางขึ ้น
ไปทางเหนือของประเทศ คุณจะพบกับเมืองที่มีชื่อเสียงในอดีต
ของบัลแกเรี ย ซึ่ง ปั จ จุบันเมืองแห่งนีไ้ ด้ ดึงดูด นัก ท่อ งเที่ยว
จานวนมาก ให้ มาชื่นชมสถาปั ตยกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
โรงแรม Park Hotel Asenevtsi 3*
เวลีโค ทำร์ โนโว - ปรำสำทซำร์ เรเวต – รูเซ – ริมนิคูวัลเจีย
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ปรำสำทซำร์ เรเวต (Tsarevets Castle) อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งบัลแกเรี ย ซึ่งภายในมี
อาคาร และป้อมปราการรายอยูร่ ายล้ อม
เดินทางสู่ เมืองรู เซ (Ruse) ตังอยู
้ ่บนฝั่ งขวาของแม่น ้าดานูบ
ปั จจุบนั เมืองรู เซได้ กลายเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน
และทางวัฒนธรรมที่สาคัญ และยังเป็ นเมืองที่ใหญ่อนั ดับที่ห้า
ในบัลแกเรี ยอีกด้ วย เมืองรูเซเป็ นอีกหนึง่ เมืองที่ได้ รับการขนาน
นามว่าเป็ น "ลิตเติล้ เวียนนำ" (Little Vienna) เป็ นที่ร้ ู จักกัน
มากในช่ ว งศตวรรษที่ 19 - 20 โดยเฉพาะความโดดเด่ น

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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เที่ยง
บ่าย

ค่า
เข้ าสูท่ ี่พกั
วันที่ (6):
เช้ า

ทางด้ าน สถาปั ตยกรรมแบบนีโอ-บาโรก และนีโอ-โรโคโค (Neo-Baroque and Neo-Rococo) และยังเป็ นอีก
หนึง่ เมืองที่ดงึ ดูดนักท่องเที่ยวให้ มาเยือนได้ เป็ นจานวนมากในทุกๆปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื ้นเมือง
น าท่ า นแวะถ่ า ยรู ป อนุ ส ำวรี ย์ เสรี ภ ำพ (Monument of Liberty)
อนุสาวรี ย์ที่ถูกสร้ างขึ ้นในช่วงต้ นศตวรรษที่ 20 โดยประติมากรอิตา
เลีย น Arnoldo Zocchi ปั จ จุบัน เป็ นหนึ่ง ในสัญ ลัก ษณ์ ที่ สาคัญ ของ
เมืองรู เซ / ผ่านชม โรงละครโดโฮด์ โ น ชเดนี (Dohodno Zdanie)
หรื อ โรงละครซาวา โอ็ ก นยานอฟ (Theater Sava Ognianov) เป็ น
คฤหาสน์ ที่ ตัง้ อยู่ใ นใจกลางเมื อ งรู เ ซ ถูก สร้ างขึน้ ในช่ ว งระหว่ า งปี
1898-1902 เพื่อรองรับการแสดงละครในท้ องถิ่น ปั จจุบนั โรงละครโด
โฮด์โน ซเดนีเป็ นอนุสาวรี ย์ทางวัฒนธรรมและเป็ นหนึ่งในสัญลักษณ์
ของเมืองรูเซอีกด้ วย
นาท่านชม จตุรัสย่ ำนใจกลำงเมืองเก่ ำ (Old City Centre) ซึ่งถือว่า
เป็ นจุดศูนย์รวมของเหล่าอาคารที่มีความสาคัญทางด้ านประวัติศาสตร์ ของเมืองรูเซ ชื่นชมในความงดงามของ
เหล่าอาคารมีการตกแต่งด้ วยสไตล์บาร็ อค และไม่พลาดแวะไปพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นรู เซ (Rousse
Regional Historical Museum) พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นที่ถกู ก่อตังขึ
้ ้นในปี 1904
นาท่านเดินทางสู่ ริมนิคูวัลเจีย (Ramnicu Valcea)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื ้นเมือง
โรงแรม Ramada by Wyndham Ramnicu Valcea 4*
ริมนิคูวัลเจีย - เคอร์ ที เดอ อำร์ เกส - มหำวิหำรแห่ งเมืองเคอร์ ที เดอ อำร์ เกส – คำลิมำเนสติ – วิหำร
โคเชีย – ซีบวิ - โบสถ์ ซีบิว
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมื อ งเคอร์ ที เดอ อำร์ เกส (Curtea De Arges) เมืองที่ได้ ชื่อว่าเป็ นราชธานีแห่งแรกของราช
รัฐวัลลัคเฮีย
นาท่านชม มหำวิหำรแห่ งเมืองเคอร์ ที เดอ อำร์ เกส (Curtea De Arges Monastery) ที่สวยงามที่สดุ ของ
โรมาเนีย สถาปั ตยกรรมแบบไบเซนไทน์ที่ผสมผสานศิลปะแบบแขกมัวร์ เข้ าไว้ และที่โดดเด่นคือยอดโดมสูงบน
หอคอยทรงกระบอก สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1517 โดยด้ านในเป็ นสุสานหลวงของกษัตริ ย์แห่งโรมาเนียและภรรยา
เดินทางสู่ เมืองคำลิมำเนสติ (Calimanesti) นาท่านชม วิหำรโคเชีย (Cozia Monastery) ซึ่งสร้ างขึ ้นตังแต่
้
ค.ศ. 1386 ภายในวิหารมีภาพเขียนพระเยซูและนักบุญในคริ สต์ศาสนามากมาย ปั จจุบนั สถานที่แห่งนี ้ยังคงใช้
ประกอบพิธีศกั ดิ์สทิ ธิ์และศาสนกิจของผู้ที่นบั ถือศาสนาคริ สต์
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื ้นเมือง
เดินทางสู่ เมืองซีบิว (Sibiu) เมืองที่ร่ ารวยที่สดุ แห่งแคว้ นทราน
ซิ ลวาเนี ย อยู่ร ะหว่า งเทื อ กเขาทรานซิ ลวาเนี ย ไปและโอล์ ต
แวเลย์
นาท่านเดินชม เมืองซีบิว เมืองซึง่ ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นมรดก
โลก โดยองค์การยูเนสโก้ เมื่อ ปี 2004 และในปี ค.ศ.2007 เมือง
ซีบิวได้ รับการยกย่องให้ เป็ นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรป ติด
อันดับสถานที่ที่งดงามที่สุดของยุโรป และเป็ นศูนย์ กลางทาง
วัฒนธรรมที่สาคัญที่สดุ ของโรมาเนีย ชมบ้ านเรื อนที่มีความโดด
เด่นสวยงามตามแบบสถาปั ตยกรรมเยอรมันที่มีสสี นั สวยงามดัง่
เมื อ งตุ๊ก ตา แวะถ่ า ยรู ป บริ เ วณภายนอกโบสถ์ ซี บิ ว (Sibiu
Evangelical Cathedral) โบสถ์เก่าแก่กลางเมืองที่สร้ างตังแต่
้ ปี
ค.ศ.1320 จนแล้ วเสร็ จในปี 1520 เป็ นสถาปั ตยกรรมโคธิคตาม
แบบของเยอรมันผสมผสานกับศิลปะดังเดิ
้ มของโรมาเนีย ตัวโบสถ์มียอดแหลม 5 ยอด ยอดที่สงู สุดวัดได้ คือ
74 เมตร ในอดีตเคยเป็ นที่กกั ขังและฝั งศพบุตรชายของเจ้ าชายวลาด เทเปส (ท่านแดร็ กคูลา่ )
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื ้นเมือง
โรงแรม Hilton Sibiu 5*

วันที่ (7):

ซีบิว - บรำน – ปรำสำทแดร็กคิวล่ ำ – บรำซอฟ – โบสถ์ ดำ – พิพิธภัณฑ์ โรงเรียนแรกของประเทศ
โรมำเนีย

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองบรำน (Bran) คืออีกเมืองที่มีชื่อเสียงมากเมืองหนึ่งใน มณฑลบรำโชฟ (Brasov County)
ของประเทศโรมาเนีย ด้ วยชื่อเสียงในเรื่ องของตานานผีดดู เลือดหรื อความเชื่อที่วา่ เมืองแห่งนี ้เป็ นที่อยูข่ องแวม
ไพร์ ในอดีต
เข้ าชม ปรำสำทบรำน หรื อ ปรำสำทแดร็ กคิ วล่ ำ (Bran
Castle) อัน ลือ ลั่น โด่ง ดัง ไปทั่ว โลก ปราสาทนี ้ สร้ างขึน้ ในปี
คศ.1212 เป็ นปราสาทหินสีขาวสูงกว่า 200 ฟุต ตังอยู
้ บ่ นภูเขา
สูงชันใกล้ เมือง Brasov ในอดีตใช้ เป็ นป้อมปราการเพื่อป้องกัน
การรุ กรานจากพวกเติร์ก ส่วนที่ปราสาทแห่งนี ้โด่งดังในฐานะ
ปราสาทแดร็ ก คู ล่ า นัน้ ก็ เ ป็ นเพราะหนัง สื อ Dracula ของ
นักเขียนชาวไอริ ชที่ชื่อ Bram Stoker ที่ใช้ ปราสาทบรานแห่งนี ้เป็ นฉากของนวนิยาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื ้นเมือง
น าท่า นเดิน ทางสู่ เมื อ งบรำซอฟ (Brasov) เป็ นเมื องในโรมาเนีย และศูน ย์ กลางการบริ ห ารของ Braşov
County ตามการสารวจสามะโนประชากรล่าสุดของโรมาเนีย Braşov มีประชากร 253,200 คน ทาให้ เป็ นเมือง
ที่มีประชากรมากที่สดุ เป็ นอันดับที่ 7 ในโรมาเนีย เขตเมืองเป็ นที่อยูอ่ าศัยของประชาชน 382,896 คน

เที่ยง
บ่าย
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เข้ าชม โบสถ์ ดำ (Black Church) ก่อสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1383 เป็ นโบสถ์ที่ ก่อสร้ างตามแบบศิลปะโกธิคที่ใหญ่
ที่สดุ ในโรมาเนีย สาเหตุที่เรี ยกว่าโบสถ์ดา ก็เพราะว่าโบสถ์แห่ง
นี ้ถูกไฟไหม้ เมื่อปี ค.ศ.1689 ทาให้ คราบดาจากเขม่าเกาะไป
ทัว่ ผนังโบสถ์ จนกลายเป็ นสีดา ทางรัฐบาลประเทศโรมาเนีย
จึ ง ทิ ง้ ให้ อ ยู่ใ นลัก ษณะนี ้ เพื่ อ ให้ เ ป็ นความแปลกและเป็ น
จุดเด่นของโบสถ์ แต่ภายหลังคราบเขม่าดาได้ หลุดลอกไปตาม
กาลเวลาจนทาให้ ปัจจุบนั ผนังของโบสถ์สีไม่ค่อยดาเหมือนใน
อดีต ภายในโบสถ์ มีพรมหลากหลายสีที่ถักด้ วยมือ ของชาว
เติร์กแขวนอยู่รอบตัวระเบียง ซึ่งสามารถช่วยทาให้ โบสถ์มีสีสนั ที่สดใสไม่ดเู งียบเหงาวังเวงและนอกจากนี ้ยังมี
รูปปั น้ นักบุญและพระแม่มารี อนั สวยงามประดับ ไว้ รอบบริ เวณโบสถ์
เข้ าชม พิพิธภัณฑ์ โรงเรียนแรกของประเทศโรมำเนีย (Museum of Frist Romanian School)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
โรงแรม Teleferic Grand Hotel 4*

วันที่ (8):

บรำซอฟ - ซินำยำ – ปรำสำทเพเลส – ปรำสำทเปลิชอร์ – บูคำเรสต์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองซินำยำ (Sinaia) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ตงอยู
ั ้ ่ในมณฑลพราโฮวา (Prahova Country) โดย
ตัวเมืองนันตั
้ งลึ
้ กเข้ าไปในเทือกเขาคาร์ เพเธียน (Carpathian Mountains) เป็ นเมืองรี สอร์ ทที่ได้ รับความนิยม
เมืองหนึง่ ของประเทศโรมาเนีย
นาท่านเข้ าชม ปรำสำทเพเลส (Peles Castle) ได้ ชื่อว่า ปราสาทที่สวยที่สดุ ในโรมาเนีย ตังอยู
้ ใ่ นหุบเขาบูเซกิ
เมืองซินายา ทางตอนเหนือของบูคาเรสต์ สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.1873 โดยกษัตริ ย์คาโรล
ที่ 1 ปฐมกษัตริ ย์แห่งโรมาเนีย ปราสาทนี ้ใช้ เวลาสร้ างนานถึง
10 ปี การก่ อ สร้ างตัว ปราสาทใช้ ช่ า งฝี มื อ เอกจากหลาย
ประเทศ ดังนันปราสาทแห่
้
งนี ้จึงเป็ นการผสมผสานสุดยอด
ความงามของศิ ล ปะจากหลายเชื อ้ ชาติ ภายในปราสาท
ตกแต่งหรู หราอลังการด้ วยไม้ แกะสลักลวดลายงดงาม ว่ากัน
ว่า ภายในปราสาทมี ก ารตกแต่ง อย่า งวิ จิ ต รงดงามยิ่ ง กว่า
พระราชวังแวซายด์เสียอีก และปราสาทแห่งนี ้ยังเป็ นที่รวบรวมงานศิลปะสูงค่าจากประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น
โคมไฟระย้ าจากอิตาลี รู ปภาพติดผนังจากฝรั่งเศส ปราสาทเพเรสพรั่งพร้ อมไปด้ วยสิ่งอานวยความสะดวกอัน
ทันสมัยเช่น ลิฟท์ และ ยังมีการสร้ างโรงไฟฟ้ าสาหรับใช้ ในปราสาทแห่งนี ้อีกด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื ้นเมือง
ชม ปรำสำทเปลิชอร์ (Pelisor Castle) ส่วนหนึง่ ของปราสาทเปเลซที่สร้ างขึ ้นตามรับสัง่ ของกษัตริ ย์คาโรลที่ 1
เพื่อเป็ นที่ประทับของรัชทายาท ซึง่ ต่อมาได้ ขึ ้นครองราชย์เป็ นพระเจ้ าเฟอร์ ดินานด์ที่ 1แห่งโรมาเนีย
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เดิ น ทางสู่ เมื อ งบู ค ำเรสต์ (Bucharest) ประเทศโรมาเนี ย
ตังอยู
้ ่บนคาบสมุทรบอลข่าน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของยุโรป คือเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของโรมาเนีย โดย
ตัวเมืองนันตั
้ งอยู
้ ่ริมฝั่ งแม่น ้าแดมโบวิตา (Dambovita) อยู่ทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ ของประเทศ ซึ่งปั จจุบนั ได้ กลายเป็ นเมืองที่มี
ความเจริ ญรุ่งเรื องมากที่สดุ ในโรมาเนีย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื ้นเมือง (พร้ อมชมการแสดงพื ้เมือง)
โรงแรม Pullman Bucharest World Trade Center Hotel 4*

วันที่ (9):

อำคำรรัฐสภำ – พิพิธภัณฑ์ หมู่บ้ำน – ประตูชัยโรมำเนีย – สนำมบินบูคำเรสต์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมกรุงบูคาเรสต์ ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นที่ราบวอลลาเซีย ติดเทือกเข้ าคาร์ เปเชียน และแม่น ้าดานูป บูคาเรสต์ได้ ชื่อ
ว่าเป็ นเมืองที่มีธรรมชาติอนั สวยงามล้ อมรอบด้ วยเทือกเขา และทะเลสาบจนได้ สมญานามเป็ นที่ร้ ู จักกันทัว่
ยุโรปว่า ปารี สน้ อย
เข้ าชม อำคำรรั ฐสภำ หรื อ ทำเนี ยบประธำนำธิบดี ของประเทศโรมาเนีย (Palace of Paliament) อาคาร
รัฐสภานี ้ได้ ชื่อว่ามี ขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริ กา สถาปั ตยกรรม
สุดอลังการแห่งนี ้เริ่ มก่อสร้ างใน ค.ศ. 1984 โดยนิโคไล เซาเซสคู Nicolae Ceausescu ผู้นาพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งชาติโรมาเนีย เพื่อเป็ นที่ทาการรัฐบาลและรัฐสภา ตัวอาคารเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบนีโอคลาสสิคมีขนาด
ใหญ่ 270×240 เมตร มีความสูง 12 ชัน้ ใช้ งบประมาณในการก่อสร้ างสูงถึง 3.3 พันล้ านยูโร ออกแบบโดย
สถาปนิก 700 คนและใช้ เวลาสร้ างนานกว่า 13 ปี ภายในอาคารมีห้องมากถึง 2,000 ห้ อง ทังภายนอก
้
และ
ภายในอาคารตกแต่งอย่างหรู หรา พรมที่ใช้ ปพู ื ้นในอาคารสัง่ ทอพิเศษอย่างงดงามมีขนาดใหญ่มากและมีน้า
หนักถึง 50 ตัน ห้ องแกรนด์บอลลูมประดับโคมไฟโบฮีเมียอย่างอลังการ มีน ้าหนักถึง 5 ตัน และห้ องรับรองสร้ าง
จากหินอ่อนชันเลิ
้ ศจาก ประเทศอิตาลี ปั จจุบนั อาคารแห่งนี ้ใช้ เป็ นรัฐสภา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารไทย

เที่ยง

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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บ่าย

ค่า
19.30

นาท่านชม พิพิธภัณฑ์ หมู่บ้ำน (Village Museum) เป็ นหนึ่ง
ในพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ งที่ใหญ่ และเก่าแก่ที่สดุ ของยุโรป ตังอยู
้ ่
ริ ม ทะเลสาบภายในสวนสาธารณะ Herastrau Park ซึ่ ง มี
สถาปั ตยกรรมต่างๆ ที่สร้ างด้ วยไม้ ดิน และหิน เรี ยงรายอยูร่ ิ ม
ทะเลสาบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถ ถ่ายรู ปคู่กบั สถาปั ตยกรรม
เพื่อเป็ นที่ระลึกได้ จากนันแวะถ่
้
ายรู ปสถานที่สาคัญต่างๆ เช่น
จัตุรั สแห่ง การปฎิ วัติ (Revolution Square), โอเปร่ า เฮ้ า ส์ (Opera House), คลับ ทหารแห่ง ชาติ (National
Military Academy)
ผ่านชม ประตูชัยโรมำเนี ย (Arcul De Triumf) ซึ่งตังอยู
้ ่บนถนนคิสเซเลฟ สร้ างเลียนแบบประตูชัยในกรุ ง
ปารี ส ในสถาปั ตยกรรมแบบโรมาเนีย
น าท่ า นช้ อปปิ ้ ง Romania Glass Street เป็ นถนนที่ มี ร้ าน
ค้ าขายเครื่ องแก้ วมากมาย ทังเครื
้ ่ องแก้ วที่ผลิตจากการเป่ า,
คริ สตั ล , เครื่ องแก้ วที่ ไ ด้ จากการเจี ย รนั ย ในรู ปแบบ
หลากหลายทังสไตล์
้
โมเดิลและสไตล์โบฮีเมียนที่มีชื่อเสียงแต่
ละร้ านมีสินค้ าให้ นกั ท่องเที่ยวได้ มีโอกาสเลือกซื ้อไม่ว่าจะเป็ น
สินค้ าตกแต่งบ้ านหรื อของฝากมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน

วันที่ (10):

โดฮำ - กรุ งเทพฯ

00.35 น.
05.10 น.
08.00 น.
19.00 น.

ออกเดินทางสู่ โดฮำ โดยเทีย่ วบินที่ QR 220
เดินทางถึง โดฮำ เพื่อแวะเปลีย่ นเที่ยวบิน
เดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 832
เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
อัตรำค่ ำบริกำรทัวร์ บัลแกเรีย-โรมำเนีย 10 วัน (QR)
รำยละเอียดอัตรำค่ ำบริกำรสำหรับคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่ ) 15 ท่ ำนขึน้ ไป

รำคำ (บำท)

ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ ราคาท่านละ

88,900.-

เด็กตา่ กว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ

87,900.-

เด็กตา่ กว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ไม่มีเตียง) ท่านละ

85,900.-

พักห้ องเดี่ยวเพิ่มจากค่าทัวร์ ทา่ นละ

10,000.-

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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อัตรำนีร้ วม

อัตรำนีไ้ ม่ รวม

เงื่อนไข
กำรสำรองที่
กำรยกเลิก

1. ค่าตั๋วเครื่ องบิน ไป - กลับ ชัน้ ประหยัด (Economy Class) สายการบิน และค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่ระบุใน
รายการ
2. ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข้ าประเทศ และเจ้ าหน้ าที่อานวยความสะดวกที่ศนู ย์ยื่นวีซา่
3. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้ อมคนขับรถ
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
6. ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าที่พกั โรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน พร้ อมอาหารเช้ า
8. หัวหน้ าทัวร์ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
9. เจ้ าหน้ าที่บริ การและอานวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้ อมเล่มโปรแกรมทัวร์ ”
11. อาหารเสริ มระหว่างการเดินทาง
12. น ้าดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง
13. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
14. ค่าน ้าหนักกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็ก สาหรับถือขึ ้นเครื่อง
(Baggage) น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
15. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริ การ)
1. ค่าธรรมเนียมทาหนังสือเดินทาง
2. ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ 1,000 บาท / ท่าน ตลอดการเดินทาง
3. ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋ าเข้ า - ออก ในโรงแรม เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจำกพวกมิจฉำชีพ
กรุ ณำดูแลและยกกระเป๋ำเดินทำงด้ วยตัวเอง
งวดที่ 1 : สำรองที่น่ ัง มัดจำท่ ำนละ 30,000 บำท
งวดที่ 2 : ชำระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่ วงหน้ ำก่ อนออกเดินทำง
กรณีท่ บี ริษัททัวร์ ยกเลิกกำรเดินทำง
นับตังแต่
้ วนั ที่บริ ษัททัวร์ แจ้ งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้ า ทางบริษัทจะดาเนินการคืนเงินให้ ผ้ ชู าระเงินมัดจาภายใน 15
วันทาการ
- เอกสารการรับเงินคืน สาเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจาพร้ อม เซ็นรับรองสาเนา
- สาเนาหน้ าสมุดบัญชีผ้ โู อนเงินมัดจา (ชื่อบัญชีจะต้ องเป็ นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจาเท่านัน)
้
กรณีผ้ เู ดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่ กรุ๊ ปทัวร์ สำมำรถเดินทำงได้
ทางบริ ษัทจะดาเนินการคืนเงินให้ แก่ ผ้ มู ัดจองภำยใน 15 วันทำกำร นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์ เดินทางกลับมาถึงประเทศ
ไทย
- เอกสารการรับเงินคืน สาเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจาพร้ อม เซ็นรับรองสาเนา
- สาเนาหน้ าสมุดบัญชีผ้ โู อนเงินมัดจา (ชื่อบัญชีจะต้ องเป็ นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจาเท่านัน)
้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หกั ค่าใช้ จ่าย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้ จ่าย 15,000 บาท

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้ จ่าย 30,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้ จ่าย 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้ จ่าย 75% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้ จา่ ย 100% ของค่าทัวร์
1. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทังนี
้ ้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่าน
ไว้ ให้ มากที่สดุ
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี ้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้ องเงินคืน ในกรณีที่ทา่ น
ปฏิเสธหรื อสละสิทธิ์ในการใช้ บริ การนันที
้ ่ทางทัวร์ จดั ให้
3. รายการนี ้เป็ นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้ รับการยืนยันจากทางบริ ษัท ฯ และทางต่างประเทศ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สารองที่นงั่ กับสาย
การบิน และโรงแรมทีพ่ กั รวมถึงร้ านอาหารและเมนูอาหาร อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจจะปรับเปลีย่ นแปลงได้ ตามความ เหมาะสม
4. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ทา่ นชาระแล้ ว
5. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านชารุด (อาทิ ขาด เปี ยกน ้า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้ เดินทาง บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศโรมาเนีย
ใช้ ระยะในการพิจารณาประมาณ 10-15 วัน
ณ ปั จจุบนั สถานฑูตไม่อนุญาต ให้ ดงึ เล่ม Passport หากได้ ยื่นเข้ าไปแล้ ว ดังนันถ้
้ าลูกค้ ามีแผนเดินทางที่
ต้ องใช้ Passport กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ เพื่อขอยื่นวีซา่ ล่วงหน้ าก่อนกรุ๊ป และให้ แนบตัว๋ เครื่ องบิน+โรงแรม
ในช่วงที่ลกู ค้ าจะเดินทางมาด้ วย
(การเตรี ยมเอกสารกรุณาอ่านให้ เข้ าใจและเตรี ยมให้ ครบและกรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นวีซา่ ในสมัยก่อน )
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้ งานได้ เกิน 6 เดือนขึ ้นไป และ มีหน้ าว่างอย่างน้ อย 2 แผ่น
(หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้ าเล่มปั จจุบนั มาด้ วย)
2. รูปถ่าย สี หน้ าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จานวน 2 รูป พื ้นฉากหลังรูปต้ องเป็ นพื ้นสีขาว
(อย่าถ่ายเอง เพราะพื ้นเป็ นสีเทา ใช้ ไม่ได้ ) ห้ ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้ องถ่ายไว้ ไม่
เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้ าวีซ่าที่เคยได้ รับ)
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้ าน (กรุณาถ่ายหน้ าแรกที่มีรายละเอียดบ้ านเลขที่มาด้ วย)
5. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณีผ้ หู ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้ าเป็ น ...นาง... ต้ องแนบมา)
6. สาเนาทะเบียนหย่า (กรณีผ้ หู ญิง.....ถ้ าหย่าและหากมีการใช้ คานาหน้ าเป็ น ....นาง...ต้ องแนบมา)
7. สาเนาใบมรณะบัตร
8. สูตบิ ตั ร (กรณีเด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บรู ณ์ต้องแนบสูติบตั รตัวจริงมาด้ วย)
9. กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บรู ณ์:
- บิดาและมารดาต้ องทาหนังสือแสดงความยินยอม ซึง่ ออกให้ โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอเท่านัน้ และให้
ระบุวา่ ยินยอมให้ เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
10. หลักฐานการทางาน (จดหมำยรับรองกำรทำงำน) ทำเป็ นภำษำอังกฤษ
จดหมายรับรองการทางานให้ ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณีผ้ เู ดินทางเป็ นเจ้ าของกิจการ : ให้ ออกจดหมายรับรองการทางานประทับตรา ระบุตาแหน่ง ระยะเวลา
การว่าจ้ าง เงินเดือน วันเดินทางที่จะไป
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้ จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้ าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้ าง
เงินเดือน, ประเทศและวันเดินทางที่จะไป
กรณีที่เป็ นข้ าราชการ : ใช้ หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้ าราชการบานาญ
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กรณีเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้ องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นันว่
้ ากาลังศึกษาอยู่ ระบุชนปี
ั ้ ที่
ศึกษา
11. หลักฐำนกำรเงิน : (กรุ ณำเตรี ยมให้ ถูกต้ อง ใช้ ทัง้ Bank guarantee และ Bank Statement ทัง้ สอง
อย่ ำงนีต้ ้ องเป็ นเลขที่บัญชีเล่ มเดียวกัน)
11.1 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้ าของบัญชีให้ ครบถ้ วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซา่ ใช้ สกุลเงินยูโร หรื อ
บาท
11.2 Bank Statement (ขอเป็ นภาษาอังกฤษ ชื่อ-นามสกุลตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต) ย้ อนหลัง 6 เดือน นับขึ ้น
ไปจากเดือนที่จะยื่นวีซา่ มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน ให้ สมเหตุสมผลต่อการ
ยื่นวีซา่
หมำยเหตุ หำกต้ องกำรรับรองกำรเงินให้ คนภำยในครอบครัว ต้ องเตรียมเอกสำรดังนี ้
-

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้ องระบุชื่อเจ้ าของบัญชี รับรองค่าใช้ จา่ ยให้ ใคร (ต้ อง
ระบุชื่อผู้ถกู รับรองในจดหมายด้ วย)
- กรุณาแนบสูติบตั ร, ทะเบียนบ้ าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์
ว่าเป็ นคนในครอบครัวเดียวกัน
กรณีนำยจ้ ำงรั บรองค่ ำใช้ จ่ำยให้ ลูกจ้ ำง
- จดหมายรับรองจากนายจ้ างระบุวา่ เป็ นผู้รับรองค่าใช้ จา่ ย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้ อ 11.1 และ 11.2

เนื่องจากสถานทูตโรมาเนียประจากรุงเทพ ไม่มีทา่ นทูตประจาการ จึงทาให้ ต้องไปยื่นวีซา่ ที่เวียดนาม กรุณา
เตรี ยมเอกสารให้ ครบถ้ วนและถูกต้ อง เพื่อความรวมเร็วของการพิจารณาวีซา่

เดินทำงกรุ๊ป
ข้ อมูลส่ วนตัว





ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ-นามสกุลเดิม หรื อ ชื่อ-สกุล ก่อนแต่งงาน ( ) ไม่มี
เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง วัน/เดือน/ปี เกิด
ที่อยูป่ ั จจุบนั สามารถติดต่อได้

ติดต่ อเซลคุณ

( ) มี

ระบุชื่อ-นามสกุล
สถานที่เกิด
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รหัสไปรษณีย์
ที่อยูต่ ามบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้ าน
.
รหัสไปรษณีย์
 เบอร์ โทรศัพท์ที่บ้าน
เบอร์ แฟกซ์.
มือถือ
 อีเมล์
 สถานภาพ
( ) โสด
( ) แต่งงานไม่จดทะเบียน
( ) แต่งงานจดทะเบียน
( ) หม้ าย / ม่าย ( ) หย่าร้ าง
( ) แยกกันอยู่
ข้ อมูลในกำรทำงำน/เรียน
 รายละเอียดที่ทางาน(ปั จจุบน
ั ) ระบุเป็ นภำษำอังกฤษ กรุ ณำกรอกให้ ตรงกับเอกสำรที่โชว์ สถำนทูต
ตาแหน่งงาน
ชื่อบริ ษัท
ที่อยูท่ ี่ทางาน
วันที่เริ่ มทางาน
เบอร์ โทรที่ทางาน
 รายละเอียดสถานศึกษา (ปั จจุบน
ั ที่เรี ยนอยู)่ ระบุเป็ นภำษำอังกฤษ
ชื่อโรงเรี ยน
ระดับชัน้
ที่อยูแ่ ละเบอร์ โทรสถานศึกษา
 ผู้ออกค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางระบุเป็ นภำษำอังกฤษ กรุ ณำกรอกให้ ตรงกับเอกสำรที่โชว์ สถำนทูต
( ) ตนเอง ( ) บุคคลอื่น ระบุชื่อ-นามสกุล
ความสัมพันธ์
( ) องค์กร/บริ ษัท ระบุชื่อ
ที่อยูข่ ององค์กร/บริ ษัท
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้เดินทาง
เบอร์ โทรศัพท์ขององค์กร/บริ ษัท
ข้ อมูลอื่นๆๆ






ท่านเคยยื่นคาร้ องขอวีซา่ แล้ วถูกปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่ ( ) ไม่เคย ( ) เคย
ท่านเคยเดินทางไปประเทศที่อยูใ่ นกลุม่ เชงเก้ นภายในระยะเวลา 3 ปี หรื อไม่ ( ) ไม่เคย
( ) เคย
ประเทศ
ระบุวนั ที่ได้ รับวีซา่
วันหมดอายุของวีซา่
ท่านได้ ทาการบันทึกลายนิ ้วมือของท่านเพื่อจุดประสงค์การทาวีซา่ เชงเก้ นหรื อไม่ ในช่วงระยะ เวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา
หรื อไม่
ประเทศ
ระบุวนั ที่สแกนลายนิ ้วมื ้อ (ระบุอยูใ่ นหน้ าวีซา่ )
หมายเลขวีซา่

ชื่อ – นามสกุล ___________________________________________________________________
เบอร์ โทร. ________________________________ E-mail:________________________________
แบบสอบถาม เรื่องอาหารทีไ่ ม่ ทาน หรือ อาหารทีแ่ พ้

□
□

ไม่ทานเนื้อวัว (No Beef)
ไม่ทานเนื้อปลา (No Fish)

□
□

แพ้ กุง้ (No Shrimp)
แพ้ ล็อบสเตอร์ (No Lobster)
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□
□
□
□
□
□

ไม่ทานเนื้อไก่ (No Chicken)

□
□
□
□

Single Room ห้องพักเดี่ยว (1 ห้อง มี 1 เตียง พัก 1 ท่าน)

ไม่ทานเนื้อหมู (No Pork)
ไม่ทานอาหารทะเล (No Sea Food)

□
□
□

แพ้ หอย (No Shellfish)
แพ้ ปู (No Crab)
ทานมังสวิรัต (Vegetarian)

ทานอาหารเจ (Vegan)
แพ้อาหาร ประเภท ___________________________________________________________

อื่นๆ โปรดระบุ ______________________________________________________________
---------------------------------------------แบบสอบถามเรื่องห้ องพัก
Double Room ห้องพักคู่ (1 ห้อง มี 1 เตียงใหญ่ พัก 2 ท่าน)
Twin Room ห้องพักคู่ (1 ห้อง มี 2 เตียง พัก 2 ท่าน)
Triple Room ห้องพัก 3 ท่าน (1 ห้อง มี 2 เตียง + 1 เตียงเสริ ม พัก 3 ท่าน)
----------------------------------------------

แบบสอบถามเรื่องทีน่ ั่งบนสายการบิน (ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขของสายการบิน)

□
□

ริ มหน้าต่าง
ริ มทางเดิน
----------------------------------------------

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
15

