
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
โซเฟีย | อารามมรดกโลกรีลา่ | เหมืองเกลือสลานิค | ปราสาทเปเลส | ปราสาทแดรก็คลูา่ | บราซอฟ | 

บคูาเรสต ์| ซีบิว | บราน | ปลอฟดิฟ | ซินายา | เวลีโค ทารโ์นโว 
 
 

 

  

 

 

 

 

FINDING DRACULA CASTLE 

บัลแกเรีย - โรมาเนีย 9 DAYS 6 NIGHTS 

 

 
เดนิทาง เมษายน – มิถุนายน 63  

ราคาแนะน าเพยีง 49,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. อิสตนับลู – โซเฟีย – รีล่า – อารามมรดกโลกรีล่า – พิพิธภณัฑร์ล่ิา – โซเฟีย 

วนัท่ี 3. โซเฟีย - โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย - จตัรุสับทัเทนเบิรก์ - ยา่นไวโตช่า บเูลอวารด์ - เมืองปลอฟดิฟ – ชมเมืองเกา่  

วนัท่ี 4. เวลีโค ทารโ์นโว – ปราสาทซารเีวทส ์– ย่านถนนกรูโ์ก ้- เมืองรูเซ่ – บคูาเรสต ์
วนัท่ี 5. บคูาเรสต ์– เคอรท์ี เดอ อารเ์กส – ซีบิว 

วนัท่ี 6. ซีบิว – ซีกิสโอรา่ – พิพิธภณัฑห์อนาฬิกา – บราซอฟ – จตัรุสัสภา – โบสถด์ า 

วนัท่ี 7. บราซอฟ – เมืองบราน – เมืองซินายา – ปราสาทเปเลส – วิหารซินายา 

วนัท่ี 8. สลานิค – เหมืองเกลือสลานิค – บคูาเรสต ์

วนัท่ี 9.  กรุงเทพฯ 

 



 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู  10 เคานเ์ตอร ์U ของสายการ

บินเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก 

23.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองอิสตนับลู โดยเทีย่วบิน TK 69 

วันที่ 2 
อิสตันบูล – โซเฟีย – รีล่า – อารามมรดกโลกรีล่า – พิพิธภัณฑ์ริล่า – 
โซเฟีย  

05.20 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล แวะรอเปล่ียนเครื่อง 
07.50 น. น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองโซเฟีย โดยเทีย่วบินที ่TK1027  

09.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงโซเฟีย (Sofia) ประเทศบัลแกเรีย (Bulgaria) (เวลาท้องถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 
ชั่วโมง)  น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และด่านศุลกากร น าท่านออกเดินทางไปยงัเมืองรีล่า ซึ่งเป็นเมืองที่ตัง้อยู่บนภเูขา
ทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ เป็นภเูขาสงูที่สดุ บลัแกเรียและเทือกเขาบอลข่าน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
  บ่าย น าท่านเขา้ชมอารามมรดกโลกรีล่า (Rila Monastery) เป็นอารามของคริสตน์ิกายออรโ์ธดอกซท์ี่มีชื่อเสียงที่สดุและมีผูเ้ยี่ยมชม

มากที่สดุของบลักาเรีย ตัง้อยู่บนจดุที่มีวิวทิวทศันส์วยงามของภเูขารีล่า ซึ่งสามารถมองเห็นแม่น า้รลิสกา้และแม่น า้ดรุสย่า วิทซ่า 
ที่อยู่เบือ้งล่างได ้อารามแห่งนีก้่อตัง้ขึน้ในศตวรรษที่ 10 โดยนกับญุจอหน์ แห่งรีล่า(ST.John of Rila) อารามรีล่าถือเป็นศนูยก์ลาง
ของจิตวิญญาณที่ใหญ่ที่สดุของประเทศบลักาเรีย และเป็นจุดหมายในการเดินทางแสวงบุญของครสิตศ์าสนิกชนในนิกายออรโ์ธ
ดอกซจ์ากทั่วโลก  อารามแห่งนีถื้อเป็นอนุสรณส์ถานของสถาปัตยกรรมและความมั่งคั่งของวฒันธรรมและศิลปะของบัลแกเรีย 
สญัญลกัษณรู์ปเคารพ ที่อารามนีม้ีขนาดใหญ่ที่สดุและท าดว้ยทองค าแทเ้พียงแห่งเดียวในบลัแกเรีย นอกจากนีอ้ารามเป็นแหล่ง
สะสมทรพัยส์มบัติและวัสดุวรรณกรรมอายุกว่ารอ้ยปี อีกจ านวนมาก อารามนีไ้ดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.
1983 (ในกรณีที่ไม่สามารถเขา้ชมไดท้างบริษัทฯ ขอคืนเงินจ านวน 4 ยูโร) น าท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑริ์ล่า(Rila Museum) ซึ่ง
ภายในไดเ้ก็บสมบตัิล ่าค่ามากมายของอารมหลวงแห่งนีร้วมถึงเรื่องราวของประวตัิศาสตรต์ัง้แต่สมยัคริสตศ์ตวรรษที่ 10 โดยจดั
แสดงเป็นหอ้งๆ เช่น หอ้งที่จดัแสดงเครื่องแต่งกายของท่านอารค์บิชอป หอ้งที่จดัแสดงเครื่องพิมพก์ระดาษที่ท าจากแผ่นทองแดง 
หอ้งที่จดัแสดงไมก้างเขนที่แกะสลกัดว้ยมือที่มีความละเอียดสงูมากจึงสามารถสื่ออารมณอ์อกมาทางสีหนา้ไดอ้ย่างชดัเจนใชใ้น
เวลาแกะสลกักว่า 12 ปีจึงเสร็จ จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองโซเฟีย (ในกรณีที่ไม่สามารถเขา้ชมไดท้างบริษัทฯ ขอคืนเงิน
จ านวน 5 ยโูร) 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ที่พกั NOVOTEL SOFIA หรือเทียบเท่า  

วันที่ 3 
โซเฟีย - โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย - จัตุรัสบัทเทนเบริก์ - ย่านไวโตช่า บูเลอวารด์ 
- เมืองปลอฟดฟิ – ชมเมืองเก่า  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองโซเฟีย (Sofia) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรฐับัลแกเรีย และ มีประชากรเป็นอันดับที่ 47 

ของสหภาพยโุรป ตัง้อยู่ทางตะวนัตก ของบลัแกเรีย ตัง้อยู่เชิงเขาวิโตชา เป็นเมืองที่มีประวตัิศาสตร ์เก่าแก่ยาวนานถึง 7 ,000 ปี 
ซึ่งยงัคงเหลือรอ่งรอยใหเ้ห็นจากโบราณสถานในยคุต่างฯ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ถูกท าลายเสียหายไปมาก เมื่อครัง้สงครามรสัเซีย 
– ตุรกี เมื่อ 200 กว่าปีที่แลว้ โซเฟีย ยังเป็นเมืองศูนยก์ลางของการขนส่ง สินคา้ทางบกที่ส าคัญของคาบสมุทรบอลข่านอีกดว้ย 
ชมมหาวิหารอเล็กซานเดอร ์เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral) ซึ่งถือเป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออรโ์ธด๊อกซท์ี่
ใหญ่อนัดบัตน้ๆของภูมิภาค ก่อสรา้งในแบบโดมหลงัคาทรงกลมสีเขียว ตกแต่งดว้ยหินอ่อนที่วิตรตระการตา  สามารถจุผูเ้ขา้ท า
พิธีไดป้ระมาณ 10,000 คน ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิค อเล็กซานเดอร ์โพมีรานทเ์ซฟ จากนั้นน าท่านชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย 
(Sofia Synagogue) ซึ่งตัง้อยู่ใกล้ๆ กับมหาวิหาร เป็นสถานที่ที่มีความสวยงาม และยงัไดช้ื่อว่าเป็นโบสถย์ิวที่ใหญ่ที่สดุในยุโรป
ตะวนัออกเฉียงใต ้และใหญ่เป็นอนัดบัสามในทวีปยุโรป โบสถแ์ห่งนีม้ีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดย
สถาปนิกชื่อดงั ฟรดิรชิ กรูนนัเกอร ์(Friedrich Grünanger) จากนัน้ น าท่านสู่แหล่งชอ้ปป้ิงย่าน ไวโตช่า บูเลอวารด์ ย่านชอ้ปป้ิง
ที่มีชื่อเสียงของเมืองโซเฟียอีกแห่งหน่ึง และยงัเป็นถนนคนเดินในยามค ่าคืน ซึ่งจะมีหา้งสรรพสินคา้ เลือกซือ้สินคา้แบรนดเ์นมชื่อ
ดงักนัตามอธัยาศยั และรา้นรวงต่าง ๆ รวมไปถึงรา้นอาหาร รา้นชา กาแฟ และบารต์่าง ๆ ไวใ้หไ้ดน้ั่งพกัผ่อนหย่อนกาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านเดินทางไปยงัเมืองปลอฟดิฟ (Plovdiv) เป็นเมืองศนูยก์ลางการบรหิารและการปกครองของจงัหวดัพลอฟดิฟ ที่มีความ

ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ มีประชากรประมาณ 350,000 คน ใหท้่านไดช้มวิวทิวทศันท์ี่สวยงามระหว่างทาง ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นพืน้ท่ีปลกูดอกไมท้ี่ใชท้  าหวัน า้หอม และฟารม์ปศสุตัวต์่างๆ น าท่านชม เมืองเก่าปลอฟดิฟ (Plovdiv Old City) เป็นเขตเมือง
เก่าบนถนนที่ปูดว้ยแผ่นหินโบราณ เป็นส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองไดร้บัการอนุรกัษ์ทางสถาปัตยกรรม ซึ่งท าให ้เมืองพลอฟดิฟ 
ยงัคงมีกล่ินอายของยุคเรอเนสซองซจ์นถึงปัจจุบัน ท าใหส้ภาพบา้นเรือนตึกต่างๆยังคงอนุรกัษ์ไวซ้ึ่งรูปแบบเดิม คงเหลือไวใ้ห้
นกัท่องเที่ยวที่มาเยือน ผ่านชมโบราณสถานโรงละครกลางแจง้แบบโรมนั (Philippopolis Theatre) ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ท่ียงัคง
สภาพสมบูรณ ์และ สภาโรมนั (Roman Forum) ผ่านชมสเุหร่าโบราณ (Dzhumaya Mosque) สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 14 ในช่วง
การปกครองของออตโตมันเติรก์ โดยสรา้งทบัลงไปบนโบสถค์ริสตเ์ก่าเซน้ตเ์พตกา้ ใชเ้สาขนาดใหญ่ส่ีเสาครอ่มเหนือโถงใตด้ิน 9 
โถง โดมสเุหรา่เคลือบทบัดว้ยตะกั่ว และมีหอขานสงูถึง 23 เมตร โรงอาบนา้แบบตรุกีโบราณ (Turkish Bath) อายยุอ้นหลงัไปใน
คริสตศ์ตวรรษที่ 16 ที่ยงัคงสภาพสมบูรณ ์ปัจจุบนัใชเ้ป็นศูนยว์ฒันธรรม จากนั้นใหท้่านไดอ้ิสระเดินเลือกซือ้สินคา้ ณ ถนนคน
เดิน อาทิเช่น ผลิตภัณฑจ์ากดอกกุหลาบซึ่งเป็นสินคา้ขึน้ชื่อของประเทศบัลแกเรียที่เป็นไม่ว่าจะเป็น สบู่ น า้มนัหอมที่สกัดจาก
ดอกกหุลาบ โลชั่นทาผิว ท่ี หรือ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั IMPERIAL PLOVDIV หรือเทยีบเท่า  

  



 

วันที่ 4 
เวลีโค ทาร์โนโว – ปราสาทซารีเวทส์ – ย่านถนนกูร์โก้  - เมืองรูเซ่  – 
บูคาเรสต ์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเวลีโค ทารโ์นโว (Veliko Tarnovo)  ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่แหล่งชมุชนของชาวอลับาเนียและชาวกรีซที่

เขา้มาตัง้รกรากตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 16 ตัง้อยู่ริมแม่น า้ยานตา ที่มีความใสสะอาดราวกับกระจกสะทอ้นอยู่เบือ้งล่าง และยัง
ตั้งอยู่บนเนินเขาถึงสามลูก คือ ทซาเรเวทส ์ทราเปซีทซาและซเวทา โกร่า นอกจากนั้นยังเคยเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของ
อาณาจกัรบลัแกเรีย เป็นเมืองที่มีป้อมปราการ โบสถ ์พิพิธภณัฑ ์มากมาย นอกจากนีแ้ลว้แห่งประวตัิศาสตรแ์ห่งนีย้งัไดช้ื่อว่าเป็น
หนึ่งในดินแดน ที่มีการตัง้ถิ่นฐานที่เก่าแก่ที่สดุในบัลแกเรียอีกดว้ย ใหท้่านไดช้มอาคารบา้นเรือนสวยงามแปลกตาที่ปลกูสรา้ง
แบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบ Bulgarian National Revival ซึ่งบางทีก็ถูกเรียกว่า บัลแกเรียนเรอเนสซองซ ์(Bulgarian 
Renaissance) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเขา้ชม ปราสาทซารีเวทส ์(Tsarevets Castle) เป็นป้อมปราการในยคุกลางที่ส  าคญัและมีชื่อเสียงที่สดุแห่งหนึ่ง

ของโลกที่ตัง้อยู่บริเวณริมแม่น า้ยานตา ซึ่งในอดีตเป็นที่อยู่อาศัยของกษัตริยแ์ละมีโบสถท์ี่ในเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา แต่ในปัจจบุนัไดม้ีการตกแต่งดว้ยศิลปะรว่มสมยัที่สวยงามและแปลกตา ปัจจบุนัไดม้ีการท านบุ ารุงรกัษาอยู่ตลอดเวลาจึง
ท าใหป้้อมปราการแหล่งนีอ้ยู่ในลกัษณะที่ค่อนขา้งสมบูรณ ์(ในกรณีที่ไม่สามารถเขา้ชมไดท้างบรษิัทฯ ขอคืนเงินจ านวน 6 ยูโร) 
จากนั้นไปชมความงดงามของอาคารบา้นเรือนที่ย่านถนนกูรโ์ก้ (Gurko Street) ที่นี่ท่านจะพบกับบา้นที่มีการอนุรกัษ์ไวใน
แบบเดิม โดยบา้นแต่ละหลงันั้นมีคุณค่าทางประวตัิศาสตรม์ากมาย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง รูเซ่ (Ruse) ซึ่งเป็นเมืองที่มี
พรหมแดนติดกับประเทศโรมาเนีย น าท่านขา้มพรหมแดนประเทศเพื่อเดินทางต่อไปยงัเมืองบูคาเรสต ์(Bucharest) เมืองหลวง
ประเทศโรมาเนีย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั PULLMAN BUCHAREST WORLD TRADE CENTER HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่ 5 บูคาเรสต ์– เคอรท์ ีเดอ อารเ์กส – ซีบวิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเคอรท์ี เดอ อาร์เกส (Curtea de Arges) เมืองที่ไดช้ื่อว่าเป็นราชธานีแห่งแรกของราชรฐัวัลลัคเฮีย 
จากนัน้ชม วิหารแห่งเมืองเคอรท์ี เดอ อารเ์กส (Curtea de Arges Monastery) ที่สวยงามที่สดุของโรมาเนีย สถาปัตยกรรม
แบบไบเซนไทนท์ี่ผสมผสานศิลปะแบบแขกมวัรเ์ขา้ไวแ้ละที่โดดเด่นคือยอดโดมสงูบนหอคอยทรงกระบอก สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1517 
โดยดา้นในเป็นสสุานหลวงของกษัตรยิแ์ห่งโรมาเนียและภรรยา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองซีบิว (Sibiu) ที่ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงบูคาเรสตร์ะยะทางห่างประมาณ 270 กม. 

เมืองซีบิว เป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของจังหวัดซีบิว เป็นเมืองหนึ่งในบริเวณของทรานซิลวาเนีย 
(Transylvania) ซึ่งเป็นภูมิภาคประวตัิศาสตรท์ี่ตัง้อยู่ทางตอนกลางของโรมาเนีย โดยมีเขตแดนดา้นตะวนัออกและทางใตต้ิดต่อ
กบัเทือกเขาคารเ์พเธียน ซีบิวตัง้อยู่บนรมิฝ่ังแม่น า้ซีบินทัง้สองดา้น ซึ่งเกิดมาจากแควสาขาของแม่น า้โอลท์ มีประชากรอาศยัอยู่



 
ประมาณ 140,000 คน เป็นเมืองที่มีความส าคัญเมืองหนึ่งทางดา้นศูนยก์ลางของวฒันธรรมและพรอ้มกันกับเมืองของลักเซ็ม
เบิรก์ ที่ถูกออกแบบก่อสรา้งใหเ้ป็นเมืองหลวงแห่งดา้นวฒันธรรมของยุโรปส าหรบัปี ค.ศ.2007 และไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็น
มรดกของโลกในปีค.ศ.2004  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั MERCURE SIBIU AIRPORT  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 
ซีบิว – ซีกิสโอร่า – พิพิธภัณฑห์อนาฬิกา – บราซอฟ – จัตุรัสสภา – โบสถ์
ด า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองซีกิสโอร่า (SIGHISOARA) ที่ตัง้อยู่ทางดา้นเหนือ ระยะทางห่างประมาณ 90 กม. เมืองซีกิสโอรา่ 

เป็นเมืองศูนยก์ลางการบริหารและการปกครองของจังหวัดมูเรส ที่ตั้งอยู่บนริมฝ่ังแม่น า้ทารน์าว่าแมรแ์ละอยู่ในพืน้ที่ดา้น
ประวตัิศาสตรข์องทรานซิลวาเนีย มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 30,000 คน โดยในช่วงราวศตวรรษที่ 12 พวกเยอรมนัทรานซิล
วาเนียนแซ๊กซ๊อนสที่เป็นพ่อคา้วาณิชยแ์ละพวกที่มีฝีมือดา้นหตัถกรรม ไดร้บัเชิญจากกษัตริยข์องฮังการีใหเ้ขา้มาอยู่อาศยัตัง้ถิ่น
ฐานและช่วยปกป้องโดยการเป็นแนวหนา้ในราชอาณาจกัรของพระองค ์และจากดา้นการบนัทึกก็มีพวกแซ๊กซอนสไ์ดเ้ขา้มาอาศยั
อยู่ในปี ค.ศ.1191 และไดส้รา้งเมืองใหม้ีความสวยงามเจรญิรุง่เรืองมาถึงจนทกุวนันี ้และไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกใน
ปี ค.ศ.1999 จากนัน้น าท่านเดินชมเมือง เขา้ชมพิพิธภัณฑห์อนาฬิกา (CLOCK TOWER) ที่มีชื่อเสียง น าท่านชมแต่ละหอ้ง
ภายในหอนาฬิกา ซึ่งใชเ้ป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก็บสะสมของมีค่าท่ีขดุไดภ้ายในเมืองนี ้แลว้น าท่านขึน้ชมทศันียภาพของเมืองซิกิสวารา
จากยอดสงูสดุของหอนาฬิกา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองบราซอฟ (Brasov) ซึ่งเป็นเมืองที่ตัง้อยู่ทางทิศเหนือของเมืองบูคาเรสต ์เมืองบราซอฟเป็น

เมืองใหญ่ที่สดุแห่งแควน้ทรานซิลวาเนีย แควน้ท่ีสวยงามและมีชื่อเสียงของโรมาเนีย แควน้นีเ้กิดขึน้ในศตวรรษที่12 โดยชาวแซก
ซอนสซ์ึ่งเคยถูกปกครองโดยชนชาติเยอรมนัและเป็นศูนยก์ลางการคา้ของชาวแซกซอนส ์อาคารโดยทั่วไปจึงตกแต่งตามสไตล์
เยอรมนั น าท่านเที่ยวชมเมืองบราซอฟ (Brasov) หนึ่งในเมืองเพชรน า้งามแห่งยุโรปตะวนัออก น าท่านเดินทางสู่จัตุรัสสภา 
(Piata Sfatului) ซึ่งเป็นท่ีตัง้อาคารสภาชมุชนเมืองที่มีอายกุว่าพนัปี จตุรสัแห่งเป็นแหล่งชมุนมุของสถาปัตยกรรมศิลป์หลายสมยั 
นบัตัง้แต่อาคารแบบโรมาเนสก ์โบสถส์ไตลเ์รอเนสซองซ ์โรงแรมแบบบาร๊อค รวมถึงรา้นกาแฟภายในอาคารแบบโรโคโค ซึ่งสรา้ง
ต่อเนื่องกันมาหลายๆสมัย โดยจตัุรสัแห่งนีเ้ป็นที่มาของการขนานนามว่า "เมืองบราซอฟเมืองงามที่สดุในโรมาเนีย" จากนั้นน า
ท่านเขา้ชมโบสถด์ า (Black Church) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1383 ใชเ้วลาสรา้งกว่ารอ้ยกว่าปี จดัเป็นโบสถแ์บบศิลปะโกธิคที่ใหญ่
ที่สดุของโรมาเนีย สาเหตุที่ถูกเรียกว่าโบสถด์ า เนื่องมาจากในอดีตเมืองแห่งนีเ้คยถูกไฟไหม ้คราบด าจากเขม่าจึงไปเกาะที่ผนัง
โบสถจ์นเป็นสีด าทะมึน (ในกรณีที่ไม่สามารถเขา้ชมไดท้างบริษัทฯ ขอคืนเงินจ านวน 3 ยูโร) จากนัน้น าท่านชมตลาดใจกลาง
เมืองบราซอฟ (Brasov market center) ตลาดนีเ้ป็นถนนระหว่างตึกขนาดใหญ่ยาวติดต่อกัน ขา้วของที่ขายมีมากมายหลาย
ชนิด ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋าหนงั เครื่องส าอาง ของที่ระลกึ ฯลฯ อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั HOTEL BELVEDERE BRASOV  หรือเทียบเท่า 



 

วันที่ 7 บราซอฟ – เมืองบราน – เมืองซินายา – ปราสาทเปเลส – วิหารซินายา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางไปยงัเมืองบราน (Bran) เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของต านานผีดูดเลือดหรือความเชื่อที่ว่าเมืองนีเ้ป็นที่อยู่ของแวม
ไพรใ์นอดีต น าท่านเขา้ชม ปราสาทบราน (Bran Castle) หรือที่รูจ้กักนัในนาม ปราสาทแดร็กคูล่า สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1377 เป็น
ปราสาทที่ไดร้บัการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนียตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอด สรา้งขึน้เพื่อเป็นป้อมควบคุมเสน้ทางการคา้ 
และเก็บภาษีระหว่างแควน้วาลนัเซียและแควน้ทรานซิลวาเนีย ภายในปราสาทมีหอ้งต่างๆมากมาย ซึ่งจดัแสดงวิถีความเป็นอยู่ 
หอ้งแสดงอาวุธโบราณ ตูโ้บราณอายุหลายรอ้ยปีที่แกะสลักลวดลายงดงาม นอกจากนีย้ังมีการจัดแสดงส่ิงของเครื่องใช้อีก
มากมาย อิสระใหท้่านไดช้มและถ่ายรูปตามอธัยาศยั (ในกรณีที่ไม่สามารถเขา้ชมไดท้างบรษิัทฯ ขอคืนเงินจ านวน 8 ยโูร)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซินายา (Sinaia) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ตัง้อยู่ในมณฑลพราโฮวา(Prahova Country) โดยตวัเมืองนัน้ตัง้

ลกึเขา้ไปในเทือกเขาคารเ์พเธียน(Carpathian Mountains) เป็นเมืองรีสอรท์ที่ไดร้บัความนิยมเมืองหน่ึงของประเทศโรมาเนีย น า
ท่านเขา้ชมปราสาทเปเลส (Peles Castle) ซึ่งตัง้อยู่ในหบุเขาบเูชกิ ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเมือง ถกูลอ้มรอบไปดว้ยภเูขาที่
มีทิวทศันส์วยงาม ปราสาทนีส้รา้งขึน้โดยเจา้ชายคาลอสที่ 1 กษัตรยิแ์ห่งโรมาเนีย ในสมยัศตวรรษที่ 19 เพื่อใชเ้ป็นท่ีประทบัในฤดู
รอ้น มีลกัษณะคลา้ยปราสาทสไตลเ์ยอรมนั ถึงแมจ้ะมีขนาดไม่ใหญ่โตเหมือนพระราชวงัฤดูรอ้นของประเทศอื่นๆในยุโรป แต่ก็
ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นปราสาทที่สวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ไม่ใช่เพียงแค่ภายนอกอาคารเท่านั้น แต่ภายในพระราชวังก็ลว้น
ตกแต่งไวอ้ย่างวิจิตรประณีต ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีสาธารณะและพิพิธภณัฑท์ี่เก็บสมบตัิล า้ค่าอีกแห่งหน่ึงของโรมาเนีย (ในกรณีที่
ไม่สามารถเข้าชมได้ทางบริษัทฯ ขอคืนเงินจ านวน 6 ยูโร)  จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปด้านนอกกับวิหารซินายา (Sinaia 

Monastery) โดยวิหารนีต้ัง้อยู่บน ภเูขาซีนาย (Mount Sinai) ซึ่งเป็นวิหารขนาดใหญ่ของนิกายออรโ์ธดอกซ ์
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั HOTEL NEW MONTANA หรือเทียบเท่า 



 

วันที่ 8 สลานิค – เหมืองเกลือสลานิค - บูคาเรสต ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองสลานิค (Slanic) ซึ่งตัง้อยู่ทางตอนเหนือของกรุงบูคาเรสต ์น าท่านเขา้ชมเหมืองเกลือสลานิค (Slanic 

Prahova Saltmine) เป็นเหมืองเกลือท่ีมีขนาดใหญ่ที่สดุในประเทศโรมาเนียและใหญ่ที่สดุในยโุรปตะวนัออกเฉียงใต ้ในอดีตเกลือ
มีความส าคญัมากเพราะเป็นเครื่องปรุงหลกัในการถนอมอาหารของชาวยุโรป เหมืองเกลือแห่งนีอ้ยู่ลึกลงไปใตด้ินถึง 210 เมตร 
ผนงัทัง้ 4 ดา้นเป็นหินเกลือ เกิดจาก การเกาะกนัของเกลือและเกิดเป็นหินเกลือที่งอกและยอ้ยในถ า้อย่างสวยงาม เวลาน าเกลือ
ออกไป เขาใชว้ิธีสกัดออกมาเป็นกอ้น แลว้น าไปละลายน า้ ปัจจุบันเหมืองเกลือแห่งนีเ้ปิดใหบ้ริการแบบธรรมชาติบ าบดัเพราะ
อากาศภายในเหมืองมีไอละอองของน า้เกลือ ที่เรียกว่า saline air microclimate  เชื่อกันว่าสามารถช่วยบ าบัดผูป่้วยที่มีอาการ
ทางปอด เช่น หอบหืดได้ (ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าชมได้ทางบริษัทฯ ขอคืนเงินจ านวน 10 ยูโร) น าท่านเดินทางกลับสู่กรุง
บูคาเรสต ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเที่ยวชมกรุงบูคาเรสต ์(Bucharest) ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุของประเทศโรมาเนีย นอกจากนีย้งัเป็นเมือง

อตุสาหกรรมและเศรษฐกิจหลกัที่เจรญิรุง่เรืองที่สดุของประเทศ เมืองบูคาเรสต ์มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 2 ลา้นคน และเป็น
เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6  น าท่านถ่ายรูปด้านนอกบริเวณ อาคารรัฐสภาหรือท าเนียบประธานาธิบดี (Palace of 

Parliament in Bucharest) ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบูคาเรสต ์โดยท าเนียบประธานาธิบดีแห่งนี ้ได้รบัการยกย่องว่าเป็นอาคาร
รฐัสภานีไ้ดช้ื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรฐัอเมริกา และมีจ านวนหอ้งมากถึง 10 ,000 
ห้อง น าทุกท่านเดินชมใจกลางเมืองเก่า จากนั้นชม จัตุ รัสแห่งการปฎิวัติ  (Revolution Square) ซึ่งเป็นสถานที่แห่ง
ประวตัิศาสตรข์องโรมาเนียในการปฏิรูปการปกครอง ตลอดเสน้ทางการเดินชมเมืองเก่าท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศที่แสนโรแมน
ติกและไดถ้่ายภาพอาคารสวยงามตามสไตลย์โุรป ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อท าคนืภาษี (Tax Refund) และมีเวลาชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน 
21.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงอิสตนับลู โดยสายการบนิเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK 1046 
 23.05 น. เดินทางถงึกรุงกรุงอิสตันบูล รอเปล่ียนเครื่อง 



 

วันที่ 9 กรุงเทพฯ 
01.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ เที่ยวบินที่ TK 68 

15.25 น. เดินทางถงึ สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ   

 

อัตราค่าบริการ  FINDING DRACULA CASTLE   
บัลแกเรีย - โรมาเนีย 9 วัน 6 คืน    

 โดยสายการบนิเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์ (TK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ท่านละ 

01 – 09 เม.ย. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 29,285.- 5,900.- 

05 – 13 พ.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 26,335.- 5,900.- 

02 – 10 มิ.ย. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 26,335.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 



 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบรกิาร) 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (17 EUR) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27 EUR) 
7.           ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโรมาเนียประมาณ 3,500 บาท (ช าระพรอ้มเงินมดัจ า) 

เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 



 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบรษิัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษิัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บริษัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 



 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษิัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

เอกสารประกอบการขอวซีา่โรมาเนยี 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 

***ไมต่อ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตูในวนัยืน่วซีา่*** 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ ีท่า่นท า

การจองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซีา่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ 

อาจจะมผีลเสยีตอ่การขอวซีา่ของทา่นในคร ัง้นี*้* 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีที่ถ ือพาสปอรต์ สญัชาติไทย แต่พ านกัอยู่

ตา่งประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษา

ศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัให้

ทราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนด

ของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่

สามารถยืน่ขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 



 
2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน

หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1 Bank Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืน  ทีอ่อกจากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดชือ่ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์) อัปเดทใหเ้ป็นปัจจบุันทีส่ดุ(ไมเ่กนิ 5 วัน กอ่นยืน่วซีา่)   

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้)     

     3.2.2. ส าเนา Bank Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ของผู ้ออกค่าใช้จ่าย  ที่ออกจากทาง

ธนาคาร (ตอ้งสะกดชือ่ของผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์) อัปเดทใหเ้ป็นปัจจุบันทีสุ่ด

(ไมเ่กนิ 5 วัน กอ่นยืน่วซีา่) 

     3.2.3.ส าเนาหนา้พาสปอรต์ หรอื ส าเนาบตัรประชาชน ของคนออกคา่ใชจ้า่ยให ้

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์)ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 



 
5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

***เอกสารสว่นตวัของทา่นหา้มเซ็นส าเนาถกูตอ้งทกุกรณี*** 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามา 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาตอ้งลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

7.  ทา่นหา้มเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้งเด็ดขาด  

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 



 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศโมรอคโค 

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ ีท่า่นท า

การจองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซีา่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ 

อาจจะมผีลเสยีตอ่การขอวซีา่ของทา่นในคร ัง้นี*้* 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เน่ืองจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของท่าน) 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน .................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. 8.1 ชือ่- นามสกลุ บดิา

................................................................................................................ 

   8.2 ชือ่- นามสกลุ มารดา

................................................................................................................... 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่        แยกกนัอยู ่                         หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………..… 

 



 
(กรณีสมรสจดทะเบยีน) 

   9.1.นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..……… 

   9.2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……… 

   9.3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..…………………………… 

   9.4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….………………………… 

   9.5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) …………………………………………………..………………  

   9.6. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..………………… 

10. ในกรณีมบีตุร 

    10.1.ชือ่ – นามสกลุ ........................................................... ว/ด/ป(ค.ศ.) เกดิ ....................... 

    10.2.ชือ่ – นามสกลุ ........................................................... ว/ด/ป(ค.ศ.) เกดิ ....................... 

   10.3.ชือ่ – นามสกลุ ........................................................... ว/ด/ป(ค.ศ.) เกดิ ....................... 

   10.4.ชือ่ – นามสกลุ ........................................................... ว/ด/ป(ค.ศ.) เกดิ ....................... 

   10.5.ชือ่ – นามสกลุ ........................................................... ว/ด/ป(ค.ศ.) เกดิ ....................... 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื......................................... อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 

 

14. วซีา่เทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา(ระบุวันเดนิทาง ไป-กลับ) 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

15.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย                 เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)......................................................... 

 

16. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ................................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพ่ักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 


