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88,900.- 
มัดจำทา่นละ 30,000.- 

เดินทาง 27 พ.ค. – 05 มิ.ย. 63 

 

วันพุธท่ี 27 พ.ค.63  (1)  :  กรุงเทพฯ - โดฮา 
วันพฤหัสฯท่ี 28 พ.ค.63 (2)  :  โดฮา - โซเฟีย – รีล่า - อารามรีล่า – โซเฟีย (บัลแกเรีย) 
วันศุกร์ท่ี 29 พ.ค.63 (3)  :  โซเฟีย - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี - พลอฟดิฟ (บัลแกเรีย) 
วันเสารท่ี์ 30 พ.ค.63 (4)  :  พลอฟดิฟ–คาร์โลโว - เทศกาลดอกกุหลาบ - กาโบรโว - เวลีโค ทาร์โนโว(บัลแกเรีย)  
วันอาทิตย์ท่ี 31พ.ค.63 (5)  :  เวลีโค ทาร์โนโว – ปราสาทซาร์เรเวต – รูเซ - ริมนิคูวัลเจีย (โรมาเนีย)  
วันจันทรท่ี์ 01 มิ.ย.63 (6)  :  ริมนิคูวัลเจีย - เคอร์ที เดอ อาร์เกส – คาลิมาเนสติ - ซีบิว (โรมาเนีย) 
วันอังคารท่ี 02 มิ.ย.63 (7)  :  ซีบิว – บราน - บราซอฟ (โรมาเนีย) 
วันพุธท่ี 03 มิ.ย.63 (8)  :  บราซอฟ – ซินายา – บูคาเรสต์ (โรมาเนีย) 
วันพฤหัสฯท่ี 04 มิ.ย.63 (9)  :  บูคาเรสต์ – อาคารรัฐสภา - ประตูชัยโรมาเนีย - สนามบินบูคาเรสต์ 
วันศุกร์ท่ี 05 มิ.ย.63 (10):   โดฮา - กรุงเทพฯ 
 

Bulgaria - Romania 10 Days 
บัลแกเรีย – โรมาเนีย 10 วัน ชมเทศกาลดอกกุหลาบ ประจำปี 2020 

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

23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ แถว P/Q ประตู 8  
 

วันพฤหัสฯที่ 28 พ.ค.63  (2): โดฮา – โซเฟีย – รีล่า - อารามรีล่า - โซเฟีย 
  

02.10 น.  ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเท่ียวบินท่ี QR 837 
05.30 น. เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
07.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโซเฟีย โดยเท่ียวบินท่ี QR 227 
12.00 น. เด ินทางถึง เมืองโซเฟีย (Sofia) เมืองหลวงของ

บ ัลแกเร ีย  ต ั ้ งอย ู ่ เช ิง เขาว ิ โตชา เป ็นเม ืองท ี ่ มี
ประว ัต ิศาสตร์ เก ่าแก่ยาวนานถึง 7,000 ปี ซ ึ ่งยัง
คงเหลือร่องรอยให้เห็นจากโบราณสถานในยุค ต่างฯ 
แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีถูกทำลายเสียหายไปมาก เมื่อครั้ง
สงครามรัสเซีย - ตุรกี เมื่อ 200 กว่าปีท่ีแล้ว  

13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย  เดินทางสู่ เมืองรีล่า (Rila) ตั้งอยู่บนภูเขาทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เป็นภูเขาสูงที่สุด

บัลแกเรียและเทือกเขาบอลข่าน โดยมียอดเขาช่ือ มาซูล่า (Masula) สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 
2,925 เมตร 
ชมความสวยงามของ อารามรีล่า (Rila Monastery)ซึ่งเป็นอารามของศาสนาคริสต์นิกาออร์โธ
ดอกซ์ท่ีมีช่ือเสียงและมีผู้เข้าชมมากท่ีสุดของบัลแกเรีย ต้ังอยู่บนจุดท่ีมีวิวทิวทัศน์สวยงามของภูเขารี
ล่าซึ่งสามารถมองเห็นแม่น้ำริลสก้าและแม่น้ำดรุสย่าวิท
ซ่าท่ีอยู่เบ้ืองล่างได้และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลกจากยูเนสโก้ ในปีค.ศ. 1983 อารามแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นใน
ศตวรรษที่ 10 โดยนักบุญจอห์นแห่งรีล่า (ST.John of 
Rila) อารามรีล่าถือเป็นศูนย์กลางของจิตวิญญาณที่ใหญ่
ที ่สุดของประเทศบัลกาเรียและเป็นจุดหมายในการ
เดินทางแสวงบุญของคริสต์ศาสนิกชนในนิกายออร์โธดอกซ์จากทั่วโลกสัญญาลักษณ์รูป  เคารพท่ี
อารามแห่งนี้มีขนาดใหญ่ท่ีสุดและทาด้วยทองคำเพียงแห่งเดียวในบัลแกเรีย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่ง
สะสมทรัพย์สมบัติและวัสดุวรรณกรรมอายุกว่าร้อยปีอีกเป็นจำนวนมาก / เดินทางสู่ เมืองโซเฟีย  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก   โรงแรม Ramada Sofia 4* 
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วันศุกร์ที่ 29 พ.ค.63 (3):  โซเฟีย – มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี  - โบสถ์เซนต์ โซเฟีย – พลอฟดิฟ –  
                                โรงละครโรมัน – โบสถ์เซนต์สคอนสแตนติล  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นำท ่านชม มหาว ิหารอเล ็กซานเดอร ์  เนฟสกี 

(Alexander Nevsky Cathedral)  ซึ ่งถ ือเป็นมหา
วิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ท่ีใหญ่อันดับต้นๆของ
โลก ก่อสร้างในแบบโดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ตกแต่ง
ด้วยหินอ่อนท่ีวิจิตรตระการตา 

  แวะบันทึกภาพ โบสถ์เซนต์ โซเฟีย (The Sofia Synagogue) ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรม ท่ีอยู่
ใกล้กับตลาดกลาง โดยโบสถ์แห่งนี้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดย
สถาปนิกช่ือ Friedrich Grünanger   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย  เดินทางสู่ เมืองพลอฟดิฟ (Plovdiv) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองใน บัลแกเรีย รองจาก โซเฟีย 

(Sofia) มีจำนวนประชากร 378,107 คน ที่นี่เป็นศูนย์การปกครองของจังหวัดพลอฟดิฟในตอนใต้
ของบัลแกเรีย และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด สถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงด้านความเก่าแก่และวัฒนธรรมท่ีมีความ
หลากหลาย ประวัติศาสตร์ท่ียาวนานนับพันปี เมืองต้ังอยู่ทางตอนกลางของประเทศ บนฝ่ังแม่น้ำมา
รีตซา ทางเหนือของทิวเขารอโดพี เมืองนี้เคยตกเป็นของมาซิโดเนียสมัยกษัตริย์ฟิลิปท่ี 2 เมื่อ 341 ปี
ก่อนคริสต์ศักราช ผนวกเข้ากับโรมใน ค.ศ. 46 ในสมัยกลางเปลี่ยนผู้ปกครองหลายครั้ง พวกเติร์ก
เข้ายึดครองในปี ค.ศ. 1364 จนตกเป็นของบัลแกเรียในปี ค.ศ. 1885 

  เข้าชม โรงละครโรมัน (Roman Theatre) สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษท่ี 2 ซึ่งยังใช้เป็นท่ีแสดงโอเป
ร่าในบางเทศกาลอีกด้วย  

  เข้าชม โบสถ์เซนต์สคอนสแตนติล (Konstantin Church) หนึ่งในโบสถ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง ใน
อดีตเคยเป็นกำแพงป้อมปราการของเมืองบริวาร 

 
 
 
 
 
 
 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
เข้าสู่ท่ีพัก   โรงแรม Holiday Inn Plovdiv 4* 

 

วันที่ (4): พลอฟดิฟ – คาร์โลโว – เทศกาลดอกกุหลาบ – กาโบรโว – เวลีโค ทาร์โนโว 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดินทางสู่ เมืองคาร์โลโว (Karlovo) แหล่งปลูกกุหลาบที ่ใหญ่และมีชื ่อเสียงของบัลแกเรีย 

เนื ่องมาจากภูมิอากาศที่นี ่เหมาะแก่การปลูกดอกกุหลาบเป็นอย่างมาก ซึ่งกุหลาบนั้นถือเป็น
สัญลักษณ์ของประเทศบัลแกเรียและเรียกได้ว่าเป็นกุหลาบท่ีดีท่ีสุดในโลก ระหว่างทางท่านจะได้ต่ืน
ตาตื่นใจไปกับบรรยากาศของเมืองและความสวยงามของหมู่มวลดอกกุหลาบนานาชนิดในทุ่งดอก
กุหลาบท่ีรอการเก็บเกี่ยว จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์และเครื่องหอม เช่น สบู่ 
โลช่ัน น้ำหอม กล่ินพฤกษาดอกไม้นานาพันธุ์ โดยเฉพาะกล่ินกุหลาบท่ีมีช่ือเสียงของเมือง 

  นำท่านชม เทศกาลดอกกุหลาบ (Roes Festival Karlovo) เทศกาลนี้เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี 1903 
และจัดต่อกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน โดยจะจัดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี ภายในงานจะมี
การแสดงพื้นเมือง การคัดเลือกดอกกุหลาบท่ีดีท่ีสุดและประกวดสาวงามประจำเมือง โดยหญิงสาวท่ี
จะสามารถลงประกวดได้นั้นจะต้องเป็นหญิงสาวที่เรียนจบระดับมัธยมในเมืองเท่านั้น ซึ่งผู้ชนะจะได้
เป็น “The Queen Of Rose” ชมการเด็ดดอกกุหลาบ การสาธิตการผลิตน้ำมันดอกกุหลาบ และ
ชมผลิตภัณฑ์ท่ีทำจากดอกกุหลาบ อาทิ แยมดอกกุหลาบ เป็นต้น 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย  เด ินทาง สู่ เม ืองกาโบรโว (Gabrovo) นำท่านชม

พ ิพ ิธภ ัณฑ ์กลางแจ ้งอ ีทาร ่า  (Open Air Craft 
Museum Etara) ที ่เร ิ ่มก่อสร้างในปี ค.ศ.1963 ยุค
ฟื้นฟูบัลแกเรีย ชมบ้านเรือนสองช้ันท่ีเป็นเอกลักษณ์ หอ
นาฬ ิ ก า  ร วมถ ึ ง ร ้ านค ้ า ข ายของท ี ่ ร ะล ึ ก  ง าน
ศิลปหัตถกรรม การแกะสลัก ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคเรเน
ซองส์  
เดินทางสู่ เมืองเวลีโค ทาร์โนโว (Veliko Tarnovo) 
หนึ่งในเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของบัลแกเรีย เพียงแค่
เราเดินทางขึ้นไปทางเหนือของประเทศ คุณจะพบกับ
เมืองที่มีชื่อเสียงในอดีตของบัลแกเรีย ซึ่งปัจจุบันเมือง
แห่งนี้ได้ดึงดูด นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ให้มาชื่นชม
สถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
เข้าสู่ท่ีพัก   โรงแรม Park Hotel Asenevtsi 3* 
 

วันที่ (5): เวลีโค ทาร์โนโว - ปราสาทซาร์เรเวต – รูเซ – ริมนิคูวัลเจีย   
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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  นำท่านชม ปราสาทซาร์เรเวต (Tsarevets Castle) 
อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งบัลแกเรีย ซึ่งภายในมี
อาคาร และป้อมปราการรายอยู่รายล้อม  

  เดินทางสู่  เมืองรูเซ (Ruse) ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแมน่้ำ
ดานูบ ปัจจุบันเมืองรูเซได้กลายเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การเงิน และทางวัฒนธรรมที่สำคัญ และยัง
เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่ห้าในบัลแกเรียอีกด้วย เมืองรูเซเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ได้รับการขนานนามว่า
เป็น "ลิตเติ้ลเวียนนา" (Little Vienna) เป็นที่รู้จักกันมากในช่วงศตวรรษที่ 19 - 20 โดยเฉพาะ
ความโดดเด่นทางด้าน สถาปัตยกรรมแบบนีโอ-บาโรก และนีโอ-โรโคโค (Neo-Baroque and Neo-
Rococo) และยังเป็นอีกหนึ่งเมืองท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาเยือนได้เป็นจำนวนมากในทุกๆปี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย  นำท่านแวะถ่ายรูป อนุสาวรีย์เสรีภาพ (Monument of Liberty) อนุสาวรีย์ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วง

ต้นศตวรรษที่ 20 โดยประติมากรอิตาเลียน Arnoldo Zocchi 
ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองรูเซ / ผ่านชม 
โรงละครโดโฮด์โน ชเดนี (Dohodno Zdanie) หรือ โรง
ละครซาวา โอ ็กนยานอฟ (Theater Sava Ognianov) เป็น
คฤหาสน์ท่ีต้ังอยู่ในใจกลางเมืองรูเซ ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 
1898-1902 เพื่อรองรับการแสดงละครในท้องถิ่น ปัจจุบันโรง
ละครโดโฮด์โน ซเดนีเป็นอนุสาวรีย์ทางวัฒนธรรมและเป็นหนึ่ง
ในสัญลักษณ์ของเมืองรูเซอีกด้วย 

   นำท่านชม จตุรัสย่านใจกลางเมืองเก่า (Old City Centre) 
ซึ่งถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเหล่าอาคารที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของเมืองรูเซ ชื่นชม
ในความงดงามของเหล่าอาคารมีการตกแต่งด้วยสไตล์บาร็อค และไม่พลาดแวะไปพิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นรูเซ (Rousse Regional Historical Museum) พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นที่ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1904  

  นำท่านเดินทางสู่ ริมนิคูวัลเจีย (Ramnicu Valcea)  
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง   
เข้าสู่ท่ีพัก   โรงแรม Ramada by Wyndham Ramnicu Valcea 4* 
 

วันที่ (6): ริมนิคูวัลเจีย - เคอร์ที เดอ อาร์เกส - มหาวิหารแห่งเมืองเคอร์ที เดอ อารเ์กส – คาลิมาเนสติ – 
วิหารโคเชีย – ซีบิว - โบสถ์ซีบิว 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดินทางสู่ เมืองเคอร์ที เดอ อาร์เกส (Curtea De Arges) เมืองท่ีได้ช่ือว่าเป็นราชธานีแห่งแรกของ

ราชรัฐวัลลัคเฮีย 
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  นำท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองเคอร์ที เดอ อาร์เกส (Curtea De Arges Monastery) ท่ีสวยงาม
ท่ีสุดของโรมาเนีย สถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ท่ีผสมผสานศิลปะแบบแขกมัวร์เข้าไว้และท่ีโดดเด่น
คือยอดโดมสูงบนหอคอยทรงกระบอก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1517 โดยด้านในเป็นสุสานหลวงของ
กษัตริย์แห่งโรมาเนียและภรรยา 

  เดินทางสู่ เมืองคาลิมาเนสติ (Calimanesti) นำท่านชม วิหารโคเชีย (Cozia Monastery) ซึ่ง
สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1386 ภายในวิหารมีภาพเขียนพระเยซูและนักบุญในคริสต์ศาสนามากมาย 
ปัจจุบันสถานท่ีแห่งนี้ยังคงใช้ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์และศาสนกิจของผู้ท่ีนับถือศาสนาคริสต์ 

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย  เดินทางสู่ เมืองซีบิว (Sibiu) เมืองที่ร่ำรวยที ่สุดแห่ง

แคว้นทรานซิลวาเนีย อยู่ระหว่างเทือกเขาทรานซิลวาเนีย
ไปและโอล์ต แวเลย์ 

  นำท่านเดินชม เมืองซีบิว เมืองซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น
มรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้ เมื ่อ ปี 2004 และในปี 
ค.ศ.2007 เมืองซีบิวได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรป ติดอันดับสถานที่ท่ี
งดงามที่สุดของยุโรป และเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของโรมาเนีย ชมบ้านเรือนที่มี
ความโดดเด่นสวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมเยอรมันท่ีมี
สีสันสวยงามดั่งเมืองตุ๊กตา แวะถ่ายรูปบริเวณภายนอก
โบสถ ์ซ ีบ ิว (Sibiu Evangelical Cathedral) โบสถ์
เก่าแก่กลางเมืองท่ีสร้างต้ังแต่ปี ค.ศ.1320 จนแล้วเสร็จใน
ปี 1520 เป็นสถาปัตยกรรมโคธิคตามแบบของเยอรมัน
ผสมผสานกับศิลปะดั้งเดิมของโรมาเนีย ตัวโบสถ์มียอด
แหลม 5 ยอด ยอดท่ีสูงสุดวัดได้ คือ 74 เมตร ในอดีตเคยเป็นที่กักขังและฝังศพบุตรชายของเจ้าชาย
วลาด เทเปส (ท่านแดร็กคูล่า)  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
เข้าสู่ท่ีพัก   โรงแรม Hilton Sibiu 5* 
 

วันที่ (7): ซีบิว - บราน – ปราสาทแดร็กคิวล่า – บราซอฟ – โบสถ์ดำ – พิพิธภัณฑ์โรงเรียนแรกของประเทศ
โรมาเนีย  
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดินทางสู่ เมืองบราน (Bran) คืออีกเมืองที่มีชื่อเสียงมากเมืองหนึ่งใน มณฑลบราโชฟ (Brasov 

County) ของประเทศโรมาเนีย ด้วยชื่อเสียงในเรื่องของตำนานผีดูดเลือดหรือความเชื่อที่ว่าเมอืง
แห่งนี้เป็นท่ีอยู่ของแวมไพร์ในอดีต   

  เข้าชม ปราสาทบราน หรือ ปราสาทแดร็กคิวล่า (Bran Castle) อันลือลั่นโด่งดังไปทั ่วโลก 
ปราสาทนี้ สร้างขึ้นในปี  คศ.1212  เป็นปราสาทหินสีขาวสูงกว่า 200 ฟุต ต้ังอยู่บนภูเขาสูงชันใกล้
เมือง Brasov ในอดีตใช้เป็นป้อมปราการเพื่อป้องกันการ
รุกรานจากพวกเติร์ก ส่วนที่ปราสาทแห่งนี้โด่งดังใน
ฐานะปราสาทแดร็กค ูล ่าน ั ้น ก ็เป ็นเพราะหน ัง สือ 
Dracula ของนักเขียนชาวไอริชท่ีช่ือ Bram Stoker ท่ีใช้
ปราสาทบรานแห่งนี้เป็นฉากของนวนิยาย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราซอฟ (Brasov) เป็นเมืองในโรมาเนียและศูนย์กลางการบริหารของ 

Braşov County ตามการสำรวจสำมะโนประชากรล่าสุดของโรมาเนียBraşov มีประชากร 253,200 
คน ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่ 7 ในโรมาเนีย เขตเมืองเป็นที่อยู่อาศัยของ
ประชาชน 382,896 คน   

  เข้าชม โบสถ์ดำ (Black Church) ก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1383 เป็นโบสถ์ท่ี ก่อสร้างตามแบบศิลปะ
โกธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในโรมาเนีย สาเหตุท่ีเรียกว่าโบสถ์ดำ ก็
เพราะว่าโบสถ์แห่งนี้ถูกไฟไหม้เมื่อปี ค.ศ.1689 ทำให้
คราบดำจากเขม่าเกาะไปทั่วผนังโบสถ์จนกลายเป็นสดีำ  
ทางรัฐบาลประเทศโรมาเนียจึงทิ ้งให้อยู่ในลักษณะนี้ 
เพื ่อให้เป็นความแปลกและเป็นจุดเด่นของโบสถ์ แต่
ภายหลังคราบเขม่าดำได้หลุดลอกไปตามกาลเวลาจนทำ
ให้ปัจจุบันผนังของโบสถ์สีไม่ค่อยดำเหมือนในอดีต ภายในโบสถ์มีพรมหลากหลายสีท่ีถักด้วยมือของ
ชาวเติร์กแขวนอยู่รอบตัวระเบียง ซึ่งสามารถช่วยทำให้โบสถ์มีสีสันที่สดใสไม่ดูเงียบเหงาวังเวงและ
นอกจากนี้ยังมีรูปป้ันนักบุญและพระแม่มารีอันสวยงามประดับ  ไว้รอบบริเวณโบสถ์  

  เข้าชม พิพิธภัณฑ์โรงเรียนแรกของประเทศโรมาเนีย (Museum of Frist Romanian School) 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 
เข้าสู่ท่ีพัก   โรงแรม Teleferic Grand Hotel 4* 
 

วันที่ (8): บราซอฟ - ซินายา – ปราสาทเพเลส – ปราสาทเปลิชอร์ – บูคาเรสต์  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดินทางสู่ เมืองซินายา (Sinaia) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ตั ้งอยู่ในมณฑลพราโฮวา (Prahova 

Country) โดยตัวเมืองนั้นต้ังลึกเข้าไปในเทือกเขาคาร์เพเธียน (Carpathian Mountains) เป็นเมือง
รีสอร์ทท่ีได้รับความนิยมเมืองหนึ่งของประเทศโรมาเนีย 
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  นำท่านเข้าชม ปราสาทเพเลส (Peles Castle) ได้ชื่อว่า ปราสาทที่สวยที่สุดในโรมาเนีย ตั้งอยู่ใน
หุบเขาบูเซกิ เมืองซินายา ทางตอนเหนือของบูคาเรสต์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1873 โดยกษัตริย์คาโรล 

  ที่ 1 ปฐมกษัตริย์แห่งโรมาเนีย ปราสาทนี้ใช้เวลาสร้างนานถึง 10 ปี การก่อสร้างตัวปราสาทใช้
ช่างฝีมือเอกจากหลายประเทศ ดังนั้นปราสาทแห่งนี้จึงเป็นการผสมผสานสุดยอดความงามของ
ศิลปะจากหลายเช้ือชาติ ภายในปราสาทตกแต่งหรูหรา
อลังการด้วยไม้แกะสลักลวดลายงดงาม ว่ากันว่าภายใน
ปราสาทม ีการตกแต ่งอย ่ างว ิจ ิตรงดงามย ิ ่ งกว่ า
พระราชวังแวซายด์เสียอีก และปราสาทแห่งนี้ยังเป็นท่ี
รวบรวมงานศิลปะสูงค่าจากประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น 
โคมไฟระย้าจากอิตาลี ร ูปภาพติดผนังจากฝรั ่งเศส 
ปราสาทเพเรสพรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยเช่น ลิฟท์ และ ยังมีการสร้าง
โรงไฟฟ้าสำหรับใช้ในปราสาทแห่งนี้อีกด้วย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย  ชม ปราสาทเปลิชอร์ (Pelisor Castle) ส่วนหนึ่งของ

ปราสาทเปเลซท่ีสร้างขึ้นตามรับส่ังของกษัตริย์คาโรลท่ี 
1 เพื ่อเป็นที ่ประทับของรัชทายาท ซึ ่งต่อมาได้ขึ้น
ครองราชย์เป็นพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ท่ี 1แห่งโรมาเนีย  

  เด ินทางสู ่  เมืองบูคาเรสต์ (Bucharest) ประเทศ
โรมาเนีย ต้ังอยู่บนคาบสมุทรบอลข่าน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป คือเมืองหลวงและ
เมืองที่ใหญ่ที่สุดของโรมาเนีย โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแดมโบวิตา (Dambovita) อยู่ทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมากท่ีสุดในโรมาเนีย 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (พร้อมชมการแสดงพื้เมือง) 
เข้าสู่ท่ีพัก   โรงแรม Pullman Bucharest World Trade Center Hotel 4* 
 

วันที่ (9): อาคารรัฐสภา – พิพธิภัณฑ์หมู่บ้าน – ประตูชัยโรมาเนีย – สนามบินบูคาเรสต์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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  นำท่านชมกรุงบูคาเรสต์ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบวอลลาเซีย ติดเทือกเข้าคาร์เปเชียน และแม่น้ำดานูป 
บูคาเรสต์ได้ช่ือว่าเป็นเมืองท่ีมีธรรมชาติอันสวยงามล้อมรอบด้วยเทือกเขา และทะเลสาบจนได้สมญา
นามเป็นท่ีรู้จักกันท่ัวยุโรปว่า ปารีสน้อย 

  เข ้าชม อาคารรัฐสภา หรือ ทำเน ียบประธานาธิบดี ของประเทศโรมาเน ีย (Palace of 
Paliament) อาคารรัฐสภานี้ได้ช่ือว่ามี ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของ
สหรัฐอเมริกา สถาปัตยกรรมสุดอลังการแห่งนี้เริ ่มก่อสร้างใน ค.ศ. 1984 โดยนิโคไล เซาเซสคู 
Nicolae Ceausescu ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติโรมาเนีย เพื่อเป็นท่ีทำการรัฐบาลและรัฐสภา 
ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิคมีขนาดใหญ่ 270×240 เมตร มีความสูง 12 ชั้น ใช้
งบประมาณในการก่อสร้างสูงถึง 3.3 พันล้านยูโร ออกแบบโดยสถาปนิก 700 คนและใช้เวลาสร้าง
นานกว่า 13 ปี ภายในอาคารมีห้องมากถึง 2,000 ห้อง ท้ังภายนอก และภายในอาคารตกแต่งอย่าง
หรูหรา พรมท่ีใช้ปูพื้นในอาคารส่ังทอพิเศษอย่างงดงามมีขนาดใหญ่มากและมีน้าหนักถึง 50 ตัน ห้อง
แกรนด์บอลลูมประดับโคมไฟโบฮีเมียอย่างอลังการ มีน้ำหนักถึง 5 ตัน และห้องรับรองสร้างจากหิน
อ่อนช้ันเลิศจาก ประเทศอิตาลี ปัจจุบันอาคารแห่งนี้ใช้เป็นรัฐสภา   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารไทย  
บ่าย  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์หมู ่บ้าน (Village Museum) 

เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ และเก่าแก่ที่สุด
ของยุโรป ตั ้งอยู ่ร ิมทะเลสาบภายในสวนสาธารณะ 
Herastrau Park ซึ่งมีสถาปัตยกรรมต่างๆ ท่ีสร้างด้วยไม้ 
ดิน และหิน เรียงรายอยู่ริมทะเลสาบ ซึ่งนักท่องเที่ยว
สามารถ ถ่ายรูปคู่กับสถาปัตยกรรมเพื่อเป็นที่ระลึกได้ 
จากนั้นแวะถ่ายรูปสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น จัตุรัสแห่งการปฎิวัติ (Revolution Square), โอเปร่า
เฮ้าส์ (Opera House), คลับทหารแห่งชาติ (National Military Academy) 

  ผ่านชม ประตูชัยโรมาเนีย (Arcul De Triumf) ซึ่ง
ตั้งอยู่บนถนนคิสเซเลฟ สร้างเลียนแบบประตูชัยในกรุง
ปารีส ในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย  

  นำท่านช้อปปิ้ง Romania Glass Street เป็นถนนที่มี
ร้านค้าขายเครื่องแก้วมากมาย ทั้งเครื่องแก้วที่ผลิตจาก
การเป่า, คริสตัล, เครื่องแก้วที่ได้จากการเจียรนัย  ใน
รูปแบบหลากหลายท้ังสไตล์โมเดิลและสไตล์โบฮีเมียนที่มีช่ือเสียงแต่ละร้านมีสินค้าให้นักท่องเท่ียวได้
มีโอกาสเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นสินค้าตกแต่งบ้านหรือของฝากมากมาย 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 
19.30  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน 
 

วันที่ (10): โดฮา - กรุงเทพฯ 
 

00.35 น.  ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเท่ียวบินท่ี QR 220  
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05.10 น.  เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
08.00 น.   เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี QR 832 
19.00 น.   เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 
 

อัตราค่าบริการทัวรบ์ัลแกเรยี-โรมาเนยี 10 วัน (QR) 
 

 

อัตราน้ีรวม 1. ค่าต๋ัวเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบิน และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุใน
รายการ  

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ และเจ้าหน้าท่ีอำนวยความสะดวกท่ีศูนย์ย่ืนวีซ่า  
3. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
7. ค่าท่ีพักโรงแรมท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าท่ีบริการและอำนวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น้ำด่ืมระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สำหรับถือข้ึน

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

อัตราน้ีไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 1,000 บาท / ท่าน ตลอดการเดินทาง 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ 

กรุณาดูแลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง  
เงื่อนไข 
การสำรองที ่

งวดที่ 1 : สำรองที่น่ัง มัดจำท่านละ 30,000 บาท    
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02– 678 – 6100  

รายละเอียดอัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึ้นไป ราคา (บาท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   88,900.- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   87,900.- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ไม่มีเตียง) ท่านละ   85,900.- 

พักห้องเด่ียวเพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ   10,000.- 
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ทางอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทางไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

การชำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
          ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด 
 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 
                     SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 

KBank ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
KTB ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบนำฝากมาท่ี 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 จำกัด”  

การยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง 
นับต้ังแต่วันท่ีบริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ผูช้ำระเงนิมัดจำภายใน 
15 วันทำการ  
       - เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา  
       - สำเนาหน้าสมุดบัญชีผูโ้อนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชจีะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านัน้) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทำการ นับจากวันท่ีกรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึง
ประเทศไทย 
       - เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา  
       - สำเนาหน้าสมุดบัญชีผูโ้อนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชจีะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านัน้) 
 

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. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์
ของท่านไว้ให้มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเท่ียวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นท่ีทางทัวร์จัดให้  

mailto:sp@beelinetour.com
mailto:sp@beelinetour.com
https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour
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3. รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาท่ีต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัท ฯ และทางต่างประเทศ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองท่ีนั่ง
กับสายการบิน และโรงแรมท่ีพักรวมถึงร้านอาหารและเมนูอาหาร อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามความ 
เหมาะสม  
4. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านชำระแล้ว  
5. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านชำรุด (อาทิ ขาด เปียกน้ำ) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุก
กรณี 

 
เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศโรมาเนีย  
ใช้ระยะในการพจิารณาประมาณ 10-15 วัน 

ณ ปัจจบุนั สถานฑูตไม่อนญุาต ให้ดึงเล่ม Passport หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดงันัน้ถ้าลกูค้ามีแผนเดินทางท่ี 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ี เพ่ือขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบิน+โรงแรม  
ในช่วงท่ีลกูค้าจะเดินทางมาด้วย 
(การเตรียมเอกสารกรุณาอ่านให้เข้าใจและเตรียมให้ครบและกรุณาอย่ายึดติดกบัการยื่นวีซ่าในสมยัก่อน ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึน้ไป และ มีหน้าว่างอยา่งน้อย 2 แผ่น 
(หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเล่มปัจจบุนัมาด้วย) 

2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาว 
(อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่
เกิน 6 เดือน...สถานฑตูมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซา่ท่ีเคยได้รับ)  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกท่ีมีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สติูบตัร (กรณีเด็กต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสติูบตัรตวัจริงมาด้วย)  
9. กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์:  
- บิดาและมารดาต้องท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านัน้ และให้

ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชื่อ) มีความสมัพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑตูและประเทศ) 

- กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ให้ออกจดหมายรับรองการท างานประทบัตรา ระบุต าแหน่ง ระยะเวลา
การว่าจ้าง เงินเดือน วนัเดินทางท่ีจะไป 
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- กรณีพนกังานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง 
เงินเดือน, ประเทศและวนัเดินทางท่ีจะไป 

- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ต้องมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นัน้ว่าก าลงัศึกษาอยู่ ระบุชัน้ปีท่ี

ศึกษา  
11. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทัง้ Bank guarantee และ Bank Statement ทัง้สอง

อย่างนีต้้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

11.1  หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชือ่เจ้าของบญัชีให้ครบถ้วน มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยื่นวีซา่ ใช้สกุลเงินยโูร หรือ 
บาท 

11.2  Bank Statement  (ขอเป็นภาษาองักฤษ ชื่อ-นามสกุลตรงตามหน้าพาสปอร์ต) ย้อนหลงั 6 เดือน นบัขึน้
ไปจากเดือนท่ีจะยื่นวซี่า มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน ให้สมเหตสุมผลต่อการ
ยื่นวีซ่า  
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี ้

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้อง
ระบุชื่อผู้ถกูรับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์
ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัข้อ 11.1 และ 11.2  

  

เน่ืองจากสถานทตูโรมาเนียประจ ากรุงเทพ ไม่มท่ีานทตูประจ าการ จึงท าให้ต้องไปยื่นวีซา่ท่ีเวียดนาม กรุณา

เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและถกูต้อง เพื่อความรวมเร็วของการพิจารณาวซี่า 
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เดินทางกรุ๊ป        ติดต่อเซลคุณ    

ข้อมูลส่วนตวั 
• ชื่อ-นามสกุล            

• ชื่อ-นามสกุลเดิม หรือ ชื่อ-สกุล ก่อนแต่งงาน  (  ) ไม่มี (  ) มี ระบุชื่อ-นามสกุล     

• เพศ (  ) ชาย (  ) หญิง       วนั/เดือน/ปีเกิด   สถานที่เกิด    

• ที่อยู่ปัจจุบนัสามารถติดต่อได้          

         รหสัไปรษณีย์    

• ที่อยู่ตามบตัรประชาชน/ทะเบียนบ้าน          

.         รหสัไปรษณีย์    

• เบอร์โทรศพัท์ที่บ้าน   เบอร์แฟกซ์.    มือถอื    

• อีเมล์             

• สถานภาพ (  ) โสด   (  ) แต่งงานไม่จดทะเบียน   (  ) แต่งงานจดทะเบียน 

  (  ) หม้าย / ม่าย (  ) หย่าร้าง (  ) แยกกนัอยู่ 
ข้อมูลในการท างาน/เรียน 

• รายละเอียดท่ีท างาน(ปัจจุบนั) ระบุเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากรอกให้ตรงกับเอกสารที่โชว์สถานทูต 

ต าแหน่งงาน     ชื่อบริษัท       

ที่อยู่ที่ท างาน            

วนัที่เร่ิมท างาน      เบอร์โทรที่ท างาน      
• รายละเอียดสถานศึกษา (ปัจจุบนัที่เรียนอยู่)ระบุเป็นภาษาอังกฤษ 

ชื่อโรงเรียน       ระดบัชัน้     

ที่อยู่และเบอร์โทรสถานศึกษา          
• ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางระบุเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากรอกให้ตรงกับเอกสารที่โชว์สถานทูต 

(  ) ตนเอง    (  ) บุคคลอื่น ระบุชื่อ-นามสกุล      ความสัมพนัธ์   

(  ) องค์กร/บริษัท ระบุชื่อ     ที่อยู่ขององค์กร/บริษัท    

ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรและผู้เดินทาง   เบอร์โทรศพัท์ขององค์กร/บริษัท   

ข้อมูลอื่นๆๆ 

• ท่านเคยยื่นค าร้องขอวีซ่าแล้วถกูปฏิเสธวีซ่าหรือไม่  (  ) ไม่เคย (  )  เคย 

• ท่านเคยเดินทางไปประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี หรือไม่ (  ) ไม่เคย (  )  เคย 

ประเทศ    ระบุวนัที่ได้รับวีซ่า   วนัหมดอายขุองวีซ่า   

• ท่านได้ท าการบนัทึกลายนิว้มือของท่านเพ่ือจุดประสงค์การท าวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ ในช่วงระยะ เวลา 5 ปี ที่ผ่านมา 
หรือไม่ 

ประเทศ  ระบุวนัที่สแกนลายนิว้มือ้ (ระบุอยู่ในหน้าวีซ่า)    หมายเลขวีซ่า   
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ช่ือ – นามสกุล ___________________________________________________________________ 
 

เบอร์โทร. ________________________________  E-mail:________________________________ 
 
แบบสอบถาม เร่ืองอาหารที่ไม่ทาน  หรือ อาหารที่แพ้ 

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

□   ไม่ทานเน้ือปลา (No Fish)   □   แพ ้ล็อบสเตอร์ (No Lobster) 

□   ไม่ทานเน้ือไก่ (No Chicken)   □   แพ ้หอย (No Shellfish) 

□   ไม่ทานเน้ือหมู (No Pork)   □   แพ ้ปู (No Crab) 

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

□   ทานอาหารเจ (Vegan) 

□   แพอ้าหาร ประเภท ___________________________________________________________ 

□   อ่ืนๆ โปรดระบุ ______________________________________________________________  
                                 ---------------------------------------------- 
แบบสอบถามเร่ืองห้องพัก 

□   Single Room ห้องพกัเด่ียว (1 ห้อง มี 1 เตียง พกั 1 ท่าน) 

□   Double Room ห้องพกัคู่ (1 ห้อง มี 1 เตียงใหญ่ พกั 2 ท่าน) 

□   Twin Room ห้องพกัคู่ (1 ห้อง มี 2 เตียง พกั 2 ท่าน) 

□   Triple Room ห้องพกั 3 ท่าน (1 ห้อง มี 2 เตียง + 1 เตียงเสริม พกั 3 ท่าน)  
       ---------------------------------------------- 

แบบสอบถามเร่ืองท่ีน่ังบนสายการบิน (ขึน้อยู่กับเงื่อนไขของสายการบิน) 

□   ริมหนา้ต่าง 

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


