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79,900.- 
มัดจ ำท่ำนละ 30,000.- 

เดินทำง 28 พ.ค. – 05 มิ.ย. 62 

Romania – Bulgaria 9 DAYS (Rose Festival) 
โรมำเนีย – บัลแกเรีย 9 วัน ชมเทศกำลดอกกุหลำบ ประจ ำป ี2019 หนึ่งปมีคีรั้งเดียว 

วันอังคำรท่ี 28 พ.ค. 62  (1)  : กรุงเทพฯ  
วันพุธท่ี 29 พ.ค. 62 (2)  : โดฮำ – บูคำเรสต์ – ท ำเนียบประธำนำธิบดี – บูคำเรสต์ 
วันพฤหัสฯท่ี 30 พ.ค. 62(3) : บูคำเรสต์ – ปรำสำทเพเลส - บรำน – ปรำสำทแดร็กคิวล่ำ – บรำซอฟ  
วันศุกร์ท่ี 31 พ.ค. 62 (4) : บรำซอฟ – บูคำเรสต์ – Romania Glass Street 
วันเสำรท่ี์ 01 มิ.ย. 62 (5) : บูคำเรสต์ – ไกเออร์จู – เวลีโค ทำร์โนโว 
วันอำทิตย์ที่ 02 มิ.ย. 61 (6) : คำซำนลัค –**เทศกำลดอกกุหลำบ – ชิพก้ำ – พลอฟดิฟ  
วันจันทร์ที่ 03 มิ.ย. 61 (7) : พลอฟดิฟ – โซเฟีย  
วันอังคำรที ่04 มิ.ย. 61 (8) : โซเฟีย – รีล่ำ – อำรำมรีล่ำ – โซเฟีย – สนำมบิน– โดฮำ 
วันพุธที่ 05 มิ.ย. 61 (9) : โดฮำ – กรุงเทพฯ  
  
 

ชมขบวนพำเหรดและเก็บดอกกุหลำบ - ชมท ำเนียบรัฐบำล – ปรำสำทเพเลส – ปรำสำทแดร็กคิวล่ำ - อำรำมรีล่ำ 
พักโรงแรมระดับ 4 ดำว มำตรฐำนยุโรป – ทำนอำหำรพื้นเมือง และ อำหำรจีน 

รวมน ำ้ดื่มวนัละ 1 ขวด – ค่ำทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นตลอดกำรเดนิทำง  
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วันอังคำรที่ 28 พ.ค. 62 (1) กรุงเทพฯ (สนำมบิมสุวรรณภูมิ) 
 

23.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สำยกำรบินกำตำร์ แอร์เวย์ แถว P/Q ประตู 8  
 

วันพุธที่ 29 พ.ค. 62 (2) กรุงเทพฯ – โดฮำ – บูคำเรสต์ – อำคำรท ำเนียบประธำนำธิบดี – บูคำเรสต์   

 
02.35 น.  ออกเดินทางสู่ โดฮำ โดยเท่ียวบินท่ี QR 837 
05.45 น.  เดินทางถึง โดฮำ เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
06.50 น.  ออกเดินทางสู่ บูคำเรสต์ โดยเท่ียวบินท่ี QR 221 
11.55 น.  เดินทางถึง บูคำเรสต์ ประเทศโรมำเนีย 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย  เดินทางเข้าสู่ เมืองบูคำเรสต์ (Bucharest) ประเทศโรมำเนีย ต้ังอยู่บนคาบสมุทรบอลข่าน ซึ่งอยู่ทาง

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป คือเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของโรมาเนีย โดยตัวเมืองนั้นต้ังอยู่ริม
ฝ่ังแม่น้้าแดมโบวิตา (Dambovita) อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองท่ีมี
ความเจริญรุ่งเรืองมากท่ีสุดในโรมาเนีย 

  น้าท่านชมกรุงบูคาเรสต์ ซึ่งต้ังอยู่บนท่ีราบวอลลาเซีย ติดเทือกเข้าคาร์เปเชียน และแม่น้้าดานูป 
บูคาเรสต์ได้ช่ือว่าเป็นเมืองท่ีมีธรรมชาติอันสวยงามล้อมรอบด้วยเทือกเขา และทะเลสาบจนได้สมญา
นามเป็นท่ีรู้จักกันท่ัวยุโรปว่า ปารีสน้อย  

  เข้าชม อำคำรรัฐสภำ หรือ ท ำเนียบประธำนำธิบดี ของประเทศโรมำเนีย (Palace of Paliament) 
อาคารรัฐสภานี้ได้ช่ือว่ามี ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา 
สถาปัตยกรรมสุดอลังการแห่งนี้เริ่มก่อสร้างใน ค.ศ. 1984 โดยนิโคไล เซาเซสคู Nicolae Ceausescu 
ผู้น้าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติโรมาเนีย เพื่อเป็นท่ีท้าการรัฐบาลและรัฐสภา ตัวอาคารเป็น
สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิคมีขนาดใหญ่ 270×240 เมตร มีความสูง 12 ช้ัน ใช้งบประมาณในการ
ก่อสร้างสูงถึง 3.3 พันล้านยูโร ออกแบบโดยสถาปนิก 700 คนและใช้เวลาสร้างนานกว่า 13 ปี ภายใน
อาคารมีห้องมากถึง 2,000 ห้อง ท้ังภายนอก และภายในอาคารตกแต่งอย่างหรูหรา พรมท่ีใช้ปูพื้นใน
อาคารส่ังทอพิเศษอย่างงดงามมีขนาดใหญ่มากและมีน้าหนักถึง 50 ตัน ห้องแกรนด์บอลลูมประดับโคม
ไฟโบฮีเมียอย่างอลังการ มีน้้าหนักถึง 5 ตัน และห้องรับรองสร้างจากหินอ่อนช้ันเลิศจาก ประเทศอิตาลี 
ปัจจุบันอาคารแห่งนี้ใช้เป็นรัฐสภา   

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Ramada Parc หรือเทียบเท่ำ 
 

วันพฤหัสฯที่ 30 พ.ค. 62 (3) บูคำเรสต์ – ซินำยำ พระรำชวังเพเลส – บรำน – ปรำสำทแดร็กคิวล่ำ – บรำซอฟ 
 

รถโค้ช บูคำเรสต์ – ซินำยำ  ระยะทำงประมำณ 127 กม. ใช้เวลำนั่งรถ ประมำณ 2 ชม. 30 นำที 
 ซินำยำ – บรำน  ระยะทำงประมำณ 52 กม. ใช้เวลำนั่งรถ ประมำณ 1 ชม. 
 บรำน – บรำซอฟ  ระยะทำงประมำณ 21 กม. ใช้เวลำนั่งรถ ประมำณ 30 นำที 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองซินำยำ (Sinaia) อีกหนึ่งเมืองท่องเท่ียวที่ต้ังอยู่ในมณฑลพราโฮวา (Prahova Country) 
โดยตัวเมืองนั้นต้ังลึกเข้าไปในเทือกเขาคาร์เพเธียน (Carpathian Mountains) เป็น เมืองรีสอร์ทท่ีได้รับ
ความนิยมเมืองหนึ่งของประเทศโรมาเนีย  
เข้าชม ปรำสำทเพเลส (Peles Castle) ได้ช่ือว่า ปราสาทท่ีสวยท่ีสุดในโรมาเนีย ต้ังอยู่ในหุบเขาบูเซกิ 
เมืองซินายา ทางตอนเหนือของบูคาเรสต์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1873 โดยกษัตริย์คาโรล ท่ี 1 ปฐมกษัตริย์
แห่งโรมาเนีย ปราสาทนี้ใช้เวลาสร้างนานถึง 10 ปี การก่อสร้างตัวปราสาทใช้ช่างฝีมือเอกจากหลาย
ประเทศ ดังนั้นปราสาทแห่งนี้จึงเป็นการผสมผสานสุดยอดความงามของศิลปะจากหลายเช้ือชาติ ภายใน
ปราสาทตกแต่งหรูหราอลังการด้วยไม้แกะสลักลวดลายงดงาม ว่ากันว่าภายในปราสาทมีการตกแต่งอย่าง
วิจิตรงดงามยิ่งกว่าพระราชวังแวซายด์เสียอีก และปราสาทแห่งนี้ยังเป็นท่ีรวบรวมงานศิลปะสูงค่าจาก
ประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น โคมไฟระย้าจากอิตาลี รูปภาพติดผนังจากฝรั่งเศส ปราสาทเพเรสพรั่งพร้อม
ไปด้วยส่ิงอ้านวยความสะดวกอันทันสมัยเช่น ลิฟท์ และ ยังมีการสร้างโรงไฟฟ้าส้าหรับใช้ในปราสาทแห่งนี้
อีกด้วย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองบรำน (Bran) คืออีกเมืองท่ีมีช่ือเสียงมากเมืองหนึ่งใน  มณฑลบรำโชฟ (Brasov 

County) ของประเทศโรมาเนีย ด้วยช่ือเสียงในเรื่องของต้านานผีดูดเลือดหรือความเช่ือท่ีว่าเมืองแห่งนี้
เป็นท่ีอยู่ของแวมไพร์ในอดีต   

 เข้ำชมปรำสำทบรำน หรือ ปรำสำทแดร็กคิวล่ำ (Bran Castle) อันลือล่ันโด่งดังไปท่ัวโลก ปราสาทนี้ 
สร้างขึ้นในปี  คศ.1212  เป็นปราสาทหินสีขาวสูงกว่า 200 ฟุต ต้ังอยู่บนภูเขาสูงชันใกล้เมือง Brasov ใน
อดีตใช้เป็นป้อมปราการเพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกเติร์ก ส่วนท่ีปราสาทแห่งนี้โด่งดังในฐานะปราสาท
แดร็กคูล่านั้น ก็เป็นเพราะหนังสือ Dracula ของนักเขียนชาวไอริชท่ีช่ือ Bram Stoker ท่ีใช้ปราสาทบราน
แห่งนี้เป็นฉากของนวนิยาย / เดินทางสู่ เมืองบรำซอฟ (Brasov)  

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Teleferic Grand หรือเทียบเท่ำ 

 

วันศุกร์ที่ 31 พ.ค. 62 (4) บรำซอฟ – บูคำเรสต์    
 

รถโค้ช บรำซอฟ – บูคำเรสต์  ระยะทำงประมำณ 171 กม. ใช้เวลำนั่งรถ ประมำณ 3 ชม. 30 นำที 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เข้าชม พิพิธภัณฑ์โรงเรียนแรกของประเทศโรมำเนีย (Museum of Frist Romanian School) 
 เข้าชม โบสถ์ด ำ (Black Church) ก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1383 เป็นโบสถ์ท่ี ก่อสร้างตามแบบศิลปะโกธิค

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโรมาเนีย สาเหตุท่ีเรียกว่าโบสถ์ด้า ก็เพราะว่าโบสถ์แห่งนี้ถูกไฟไหม้เมื่อปี ค.ศ.1689 ท้าให้
คราบด้าจากเขม่าเกาะไปท่ัวผนังโบสถ์จนกลายเป็นสีด้า  ทางรัฐบาลประเทศโรมาเนียจึง ท้ิงให้อยู่ใน
ลักษณะนี้ เพื่อให้เป็นความแปลกและเป็นจุดเด่นของโบสถ์ แต่ภายหลังคราบเขม่าด้าได้หลุดลอกไปตาม
กาลเวลาจนท้าให้ปัจจุบันผนังของโบสถ์สีไม่ค่อยด้าเหมือนในอดีต ภายในโบสถ์มีพรมหลากหลายสีท่ีถัก
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ด้วยมือของชาวเติร์กแขวนอยู่รอบตัวระเบียง ซึ่งสามารถช่วยท้าให้โบสถ์มีสีสันท่ีสดใสไม่ดูเงียบเหงาวังเวง 
และนอกจากนี้ยังมีรูปป้ันนักบุญและพระแม่มารีอันสวยงามประดับไว้รอบบริเวณโบสถ์ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย  เดินทางสู่ กรุงบูคำเรสต์ (Bucharest) เมืองหลวงประเทศโรมาเนีย ประเทศได้ช่ือว่ามีความงามตาม

ธรรมชาติมากท่ีสุดในยุโรปตะวันออก เนื่องจากภูมิประเทศ 1 ใน 3 เป็นเทือกเขาน้อยใหญ่รวมตัวกันเป็น
เทือกเขาคาร์เปเทียนท่ีเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด 

  น้าท่านช้อปป้ิง Romania Glass Street เป็นถนนท่ีมีร้านค้าขายเครื่องแก้วมากมาย ท้ังเครื่องแก้วท่ีผลิต
จากการเป่า, คริสตัล, เครื่องแก้วท่ีได้จากการเจียรนัยในรูปแบบหลากหลายท้ังสไตล์โมเดิลและสไตล์
โบฮีเมียนท่ีมีช่ือเสียงแต่ละร้านมีสินค้าให้นักท่องเท่ียวได้มีโอกาสเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นสินค้าตกแต่งบ้าน
หรือของฝากมากมาย 

ค้่า รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Ramada Parc หรือเทียบเท่ำ 
  

วันเสำร์ที่ 01 มิ.ย. 62 (5) บูคำเรสต์ – ไกเออร์จู – รูเซ – เวลิโค ทำร์โนโว   
 

รถโค้ช บูคำเรสต์ - ไกเออร์จู  ระยะทำงประมำณ 63 กม. ใช้เวลำนั่งรถ ประมำณ 1 ชม. 15 นำที 
 ไกเออร์จู – รูเซ่  ระยะทำงประมำณ 14 กม. ใช้เวลำนั่งรถ ประมำณ 30 นำที 
 รูเซ – เวลีโค ทำร์โนโว  ระยะทำงประมำณ 107 กม.  ใช้เวลำนั่งรถ ประมำณ 2 ชม. 15 นำที) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองไกเออร์จู (Giurgiu) เพื่อข้ามพรมแดนไปยังดินแดนโรมาเนีย เดินทางผ่านเมืองรูเซ 
(RUSE) เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศบัลแกเรีย ได้รับการขนานนามว่าเป็น ลิตเต้ิลเวียนนา 
(LITTLE VIENNA) เป็นท่ีรู้ จักกันมากในช่วงศตวรรษท่ี 19-20 โดยเฉพาะความโดดเด่นทางด้าน 
สถาปัตยกรรมแบบ นีโอ-บาโรก และ นีโอ-โรโคโค และยังเป็นอีกหนึ่งเมืองท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาเยือน
ได้เป็นจ้านวนมากในทุกๆปี 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย  เดินทางสู่ เมืองเวลีโค ทำร์โนโว (Veliko Tarnovo) หนึ่งในเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของบัลแกเรีย เพียง

แค่เราเดินทางขึ้นไปทางเหนือของประเทศ คุณจะพบกับเมืองท่ีมีช่ือเสียงในอดีตของบัลแกเรีย ซึ่งปัจจุบัน
เมืองแห่งนี้ได้ดึงดูด นักท่องเท่ียวจ้านวนมาก ให้มาช่ืนชมสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ 

  เข้าขม ปรำสำทซำร์เรเวต (Tsarevets) อดีตท่ีประทับของจักรพรรดิแห่งบัลแกเรีย ซึ่งภายในมีอาคาร 
และป้อมปราการรายอยู่รายล้อม ให้ท่านเดินเล่นท่ี ถนนซำโมวอดสก้ำ (Samovodska) ซึ่งเป็นถนนท่ี
ได้รับความนิยมส้าหรับนักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก เนื่องจากท่ีนี่จะมีสินค้าท้องถิ่นและของท่ีระลึกขายอยู่
เป็นจ้านวนมาก  

ค้่า รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Yantra Grand หรือเทียบเท่ำ 
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วันอำทิตย์ที่ 02 มิ.ย. 62 (6) เวลิโค ทำร์โนโว – คำซำนลัค **เทศกำลดอกกุหลำบ* - ชิพก้ำ – พลอฟดิฟ   
 

รถโค้ช เวลิโค ทำร์โนโว – คำซำนลัค  ระยะทำงประมำณ 106 กม.  ใช้เวลำนั่งรถ ประมำณ 2 ชม. 15 นำที 
 คำซำนลัค – ชิพก้ำ     ระยะทำงประมำณ 13 กม. ใช้เวลำนั่งรถ ประมำณ 15 นำที 
 ชิพก้ำ – พลอฟดิฟ     ระยะทำงประมำณ 102 กม. ใช้เวลำนั่งรถ ประมำณ 2 ชม.  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองคำซำนลัค (Kazanlak) เมืองท่ีต้ังอยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาบอลข่าน ประเทศบัลแกเรีย 
หลายคนท่ีเคยรู้จักเมืองนี้ต่างก็รู้ดีว่า เมืองคาซานลัคนั้นแหล่งปลูกกุหลาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในบัลแกเรีย สถานท่ี
ท่ีมองไปทางไหนก็เจอแต่ดอกกุหลาบ สถานท่ีท่ีสาวๆจากท่ัวโลกอยากมาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิต  
น้าท่านเดิน ทางไปตามเส้น ทางสายดอกกุหลาบ ณ หุบเขำแห่งดอกกุหลำบ (The  Valley Of  Roses) 
แหล่งปลูกกุหลาบอันกว้างใหญ่ ท่ีนักท่องเท่ียวทุกคนต้องมาเยือนเมื่อมาเมืองคาซานลัคมีภูมิอากาศ  
เหมาะแก่การเติบโตของดอกกุหลาบอย่างมาก อาจจะเรียกได้ว่า ดอกกุหลาบท่ีมาจากเมืองคาซานลักเป็น
ดอกกุหลาบท่ีมีคุณภาพท่ีดีท่ีสุดในโลกชมทุ่งดอกกุหลาบท่ี ปลูกไว้ในไร่อันกว้างใหญ่ กินอาณาเขตไปเป็น
ภูเขาท้ังลูก ให้ท่านได้ต่ืนตาไปกับความ สวยงาม ของดอกกุหลาบนานาชนิด ท่ีเบ่งบานรอการเก็บเกี่ยว
อย่างสวยงาม ชมวิธีการเก็บดอกกุหลาบในไร่ ให้ท่านได้ลองเก็บ กุหลาบท่ีมีกล่ินหอมอย่างสนุกสนาน และ
ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เครื่องหอม เช่น น้้าหอม โลช่ัน สบู่ แชมพู และน้้ามันหอมระเหย กล่ิน
พฤกษาดอกไม้นานาพันธ์ โดยเฉพาะกล่ินกุหลาบท่ีมีช่ือเสียงของเมืองนี้  

เข้ำชม เทศกำลดอกกุหลำบ" (Rose Festival) เทศกำลนี้เร่ิมจัดคร้ังแรกเม่ือปี 1903 และจัดต่อกันมำ
ทุกปีจนถึงปัจจุบัน โดยจะจัดในสัปดำห์แรกของเดือนมิถุนำยน ในงำนจะคัดเลือกดอกกุหลำบที่สวย
ที่สุด และหญิงสำวในเมืองที่สวยที่สุดมำร่วมงำน มีกำรประกวดสำวงำมประจ ำเมือง โดยหญิงสำวที่
จะสำมำรถลงประกวด ได้นั้นต้องเป็นหญิงสำวที่เรียนจบระดับมัธยมในเมืองคำซำนลักเท่ำนั้นซ่ึงผู้ชนะ
จะได้เป็น "The Queen of Roses"  

เท่ียงล รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย เดินทางสู่ เมืองชิพก้ำ (Shipka) ชมโบสถ์ประจ้าเมืองเป็นโบสถ์นิกายบัลแกเรียออร์โธดอก สร้างขึ้น

ระหว่างปี ค.ศ.1885-1902 ออกแบบสไตล์เดียวกับโบสถ์กรุงมอสโคว์ ศตวรรษท่ี 17 สร้างขึ้นเพื่อเป็น
อนุสรณ์ให้กับทหารรัสเซีย ยูเครนและบัลแกเรีย ท่ีเสียชีวิตในการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยตัวเองของบัลแกเรีย 
ในสงครามช่วงปี ค.ศ.1877-1878 ต่อมาในปี ค.ศ.1970 ได้ถูกประกาศให้เป็นอนุสาวรีย์ด้านวัฒนธรรม
แห่งชาติ  
 เดินทางสู่ เมืองพลอฟดิฟ (Plovdiv) เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสองใน บัลแกเรีย รองจาก โซเฟีย (Sofia) 
มีจ้านวนประชากร 378,107 คน ท่ีนี่เป็นศูนย์การปกครองของจังหวัดพลอฟดิฟในตอนใต้ของบัลแกเรีย 
และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด สถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงด้านความเก่าแก่และวัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลาย 
ประวัติศาสตร์ท่ียาวนานนับพันปี เมืองต้ังอยู่ทางตอนกลางของประเทศ บนฝ่ังแม่น้้ามารีตซา ทางเหนือ
ของทิวเขารอโดพี เมืองนี้เคยตกเป็นของมาซิโดเนียสมัยกษัตริย์ฟิลิปท่ี 2 เมื่อ 341 ปีก่อนคริสต์ศักราช 
ผนวกเข้ากับโรมใน ค.ศ. 46 ในสมัยกลางเปล่ียนผู้ปกครองหลายครั้ง พวกเติร์กเข้ายึดครองในปี ค.ศ. 
1364 จนตกเป็นของบัลแกเรียในปี ค.ศ. 1885 
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ค้่า รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Imperial Plovdiv หรือเทียบเท่ำ 
 

วันจันทร์ที่ 03 มิ.ย. 62 (7) พลอฟดิฟ – โรงละครโรมัน – โซเฟีย – พิเศษอำหำรค่ ำพร้อมโชว์พื้นเมือง  
 

รถโค้ช พลอฟดิฟ - โซเฟีย  ระยะทำงประมำณ 145 กม.  ใช้เวลำนั่งรถ ประมำณ 3 ชม.  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าชม โรงละครโรมัน (Roman Theatre) สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษท่ี 2 ซึ่งยังใช้เป็นท่ีแสดงโอเปร่าใน
บางเทศกาลอีกด้วย  
เข้าชม โบสถ์เซนต์สคอนสแตนติล (Konstantin Church) หนึ่งในโบสถ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง ในอดีต
เคยเป็นก้าแพงป้อมปราการของเมืองบริวาร  
ชมย่ำนเก่ำแก่ของเมืองพลอฟดิฟ (Plovdiv) ชมอาคารบ้านเรือนท่ีได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม
ยุคเรอเนสซองได้สมบูรณ์สวยงาม 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองโซเฟีย (Sofia) เมืองหลวงของบัลแกเรีย  ต้ังอยู่เชิงเขาวิโตชา เป็นเมืองท่ีมีประวัติศาสตร์ 

เก่าแก่ยาวนานถึง 7,000 ปี ซึ่งยังคงเหลือร่องรอยให้เห็นจากโบราณสถานในยุคต่างฯ แต่เป็นท่ีน่าเสียดาย
ท่ีถูกท้าลายเสียหายไปมาก เมื่อครั้งสงครามรัสเซีย – ตุรกี 

ค้่า รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Ramada Sofia หรือเทียบเท่ำ 
 

วันอังคำรที่ 04 มิ.ย. 62 (8) โซเฟีย – อำรำมแห่งเมืองรีล่ำ – โซเฟีย – โดฮำ   
 

รถโค้ช โซเฟีย – รีล่ำ ระยะทำงประมำณ 97 กม.  ใช้เวลำนั่งรถ ประมำณ 2 ชม.  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองรีล่ำ (Rila)ต้ังอยู่บนภูเขาทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เป็นภูเขาสูงท่ีสุด 
บัลแกเรียและเทือกเขาบอลข่าน โดยมียอดเขาช่ือ มาซูล่า (Masula) สูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ 2,925 
เมตร 
ชมความสวยงามของ อำรำมรีล่ำ (Rila Monastery) ซึ่งเป็นอารามของศาสนาคริสต์นิกาออร์โธดอกซ์ท่ี
มีช่ือเสียงและมีผู้เข้าชมมากท่ีสุดของบัลแกเรีย ต้ังอยู่บนจุดท่ีมีวิวทิวทัศน์สวยงามของภูเขารีล่า ซึ่ง
สามารถมองเห็นแม่น้้าริลสก้าและแม่น้้าดรุสย่า วิทซ่า ท่ีอยู่เบื้องล่างได้ และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกจากยูเนสโก้ ในปีค.ศ. 1983 อารามแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษท่ี 10 โดยนักบุญจอห์น แห่งรีล่า 
(ST.John of Rila) อารามรีล่าถือเป็นศูนย์กลางของจิตวิญญาณท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศบัลกาเรีย และเป็น
จุดหมายในการเดินทางแสวงบุญของคริสต์ศาสนิกชนในนิกายออร์โธดอกซ์จากท่ัวโลก สัญญาลักษณ์รูป
เคารพท่ีอารามแห่งนี้มีขนาดใหญ่ท่ีสุดและทาด้วยทองค้าเพียงแห่งเดียวในบัลแกเรีย นอกจากนี้ ยังเป็น
แหล่งสะสมทรัพย์สมบัติ และวัสดุวรรณกรรมอายุกว่าร้อยปีอีกเป็นจ้านวนมาก   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
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บ่าย เดินทางกลับสู่กรุงโซเฟีย  ช ม ม ห ำ วิ ห ำ ร อ เ ล็ ก ซ ำ น เ ด อ ร์  เ น ฟ ส กี  ( Alexander Nevsky 
Cathedral)  ซึ่งถือเป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ท่ีใหญ่อันดับต้นๆของภูมิภาค ก่อสร้างใน
แบบโดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ตกแต่งด้วยหินอ่อนท่ีวิตรตระการตา  
แวะบันทึกภาพ โบสถ์เซนต์ โซเฟีย (The Sofia Synagogue) ซึ่งเป็นโบสถ์คริสตจักรท่ีอยู่ใกล้ๆกัน โดย
โบสถ์แห่งนี้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือ Friedrich 
Grünanger 200 กว่าปีท่ีแล้ว 

17.00 น. เดินทางสู่สนามบินกรุงโซเฟีย 
22.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮำ โดยเท่ียวบินท่ี QR 226 
 

วันพุธที่ 05 มิ.ย. 62 (9) โดฮำ - กรุงเทพฯ   
 

03.20 น. เดินทางถึง กรุงโดฮำ เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
08.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี QR 832 
19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

------------------------------------------------------------ 
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์โรมำเนีย – บัลแกเรีย 9 วัน (เทศกำลดอกกุหลำบ) 
 

 

อัตรำน้ีรวม 1. ค่าต๋ัวเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินการ์ตาร์ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ี
ระบุในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศโรมาเนีย และเจ้าหน้าท่ีอ้านวยความสะดวกท่ีศูนย์ย่ืนวีซ่า 
3. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
7. ค่าท่ีพักโรงแรมท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าท่ีบริการและอ้านวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น้้าด่ืมระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการ

เดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน้้าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส้าหรับถือข้ึน

เครื่อง (Baggage) น้้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรำน้ีไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท้าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท (รวมท่านละ 900 บาท ตลอดการเดินทาง) 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจำกพวกมิจฉำชีพ 

กรุณำดูแลและยกกระเป๋ำเดินทำงด้วยตัวเอง  

เงื่อนไข 
กำรส ำรองที ่

งวดที่ 1 : ส ำรองที่น่ัง มัดจ ำท่ำนละ 30,000 บำท    
พร้อมส่งส้าเนาใบโอนเงินและสา้เนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01  
ทำงอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช ำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

กำรช ำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 
 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำรส ำหรับคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่) 15 ท่ำนขึ้นไป รำคำ 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ รำคำท่ำนละ   79,900.- 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน มีเตียง) ท่ำนละ   76,900.- 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน ไม่มีเตียง) ท่ำนละ  73,900.- 

พักห้องเด่ียวเพิ่มจำกค่ำทัวร์ท่ำนละ   7,000.- 

mailto:sp@beelinetour.com
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• SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
• KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
• KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 
• BAY ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำย่อยคิวเฮ้ำส์ เลขที่ 539-1-01195-4  

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบนา้ฝากมาท่ี อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิก
ลิงค์เพื่อแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุชื่อผู้
ส่ง และผู้รับด้วยนะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อ
พนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดิต 

3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ้ากัด”  
กำรยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดินทำง 

นับต้ังแต่วันท่ีบริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด้าเนินการคืนเงินให้ผูช้้าระเงนิมัดจ้าภายใน 
15 วันท้าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส้าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ้าพร้อม เซน็รับรองส้าเนา  
- ส้าเนาหนา้สมุดบัญชผีู้โอนเงินมัดจ้า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจา้เท่านั้น) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษัทจะด้าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท้าการ นับจากวนัท่ีกรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศ
ไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส้าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ้าพร้อม เซน็รับรองส้าเนา  
- ส้าเนาหนา้สมุดบัญชผีู้โอนเงินมัดจ้า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจา้เท่านั้น) 
 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 15,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 30,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังนี้จะค้านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์
ของท่านไว้ให้มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเท่ียวนี้เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่
ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นท่ีทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช้าระแล้ว  
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช้ารุด (อาทิ ขาด เปียกน้้า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุก
กรณี 

  

 

mailto:sp@beelinetour.com
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เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำโรมำเนีย 
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 15 วันท้าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพื่อขอ
ยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบต๋ัวเครื่องบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาด้วย 

 
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นในสมัยก่อน ) 

 
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 
2. รูปถ่ายสหีน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้าม

สวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าท่ีเคยได้)  
3. ส้าเนาบัตรประชาชน  
4. ส้าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส้าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปล่ียนค้าน้าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส้าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค้าน้าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. สูติบัตร (กรณีเด็กต่้ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
8. กรณีเด็กอายุต้่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ้าเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ้าเภอเท่านั้นและให้

ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ้าเภอเท่านั้นและให้

ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
 

9. หลักฐานการท้างาน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) ท ำเปน็ภำษำอังกฤษ 
จดหมายรับรองการท้างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 

เดือน) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ท่ีมีช่ือผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท้างานจากนายจ้าง ระบุต้าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส้าเนาบัตรข้าราชการบ้านาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่าก้าลังศึกษาอยู่ ระบุช้ันปีท่ีศึกษา  

 
10. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ท้ัง Bank guarantee และ ส้าเนาบัญชี เล่มเดียวกัน) 
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- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร 
ระบุช่ือเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มอีายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันท่ีจะยื่นวีซ่า 

- ส้าเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต้่ากว่า 100,000 บาทต่อการ
รับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุดและส้าเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า) 
 

************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่ำนัน้ ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส้าเนาสมุดบัญชี 

 
- บัญชีฝากประจ้า (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย 

หากต้องการใช้บัญชีฝากประจ้า ต้องเตรียมดังนี้ 
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจ้า (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันท่ีจะยื่นวีซ่า 
- ส้าเนาสมุดบัญชีฝากประจ้า มียอดเงินไม่ต้่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุช่ือเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้อง
ระบุช่ือผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่า
เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน 

 
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา) 

 
************************************* 


