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“HIGHLIGHT” 
 

  ซนิายา อญัมณีเม็ดงามแหง่โรมาเนยี เขา้ชมปราสาทไฮโซเปเลส  
 เยอืน บราซอฟ  สวสินอ้ยแหง่ยโุรปตะวนัออก  

 บราน ดนิแดนแหง่แวมไพร ์เยยีม“ทา่นเคา้ท ์ณ ปราสาทแดรก๊คูลา่”  
 ซกีสิวารา เมอืงประวตัศิาสตรแ์หง่ทรานซลิวาเนยี 
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 บคูาเรสต ์ ฉายาปารสีนอ้ยแหง่ยโุรปตะวนัออก  
 เมอืงพรมแดนธรรมชาตทินีา่รกั รูเซ ฉายาลติเตลิเวยีนนา   

 
 เวลโีค ทราโนโว เมอืงประวตัศิาสตร ์ชมความยงิใหญข่อง ปราสาทซาเรเวทส ์

 คาซานลคั  หบุเขากหุลาบทใีหญท่สีดุในบลัแกเรยี  
 ชม สุสานโบราณชาวเธรเชยีนแหง่คาซานลคั (Unesco) ยุคเกา่แกเ่ฮลเลนสิตกิ 

 เมอืง พลอฟดฟิ (Unesco) รบัรางวลัเมอืงหลวงวฒันธรรมแหง่ยุโรป 
 ชมรอ่งรอยประวตัศาสตรโ์ซเวยีต โซเฟีย เมอืงหลวงของบลัแกเรยี 

 ชมความเกา่แกข่อง อารามมรดกโลกรลิา่ (Unesco) 
 ชอ้ปของแบรนดเ์นมราคาถกู ณ ยา่นไวโตช่า บเูลอวารด์   

– อาหารหลากหลาย ทอ้งถนิและจนี – 
– พเิศษ ชมการแสดงของชาวพนืเมอืง –   

– พกัโรงแรมระดบั 4 ดาวทุกคนื – 

 

วนัแรก ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู                                                                                                                              

20.  น.  บริษทัฯ ขอเชญิท่านทจีุดนัดพบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชนั  ประตูทางเข้าเลขที  

เคาน์เตอร ์U สายการบินเตอรกิ์ช แอร์ไลน์ ( TURKISH AIRLINES)  เจา้หน้าทขีองบรษิทัฯ รอ

คอยใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกแด่ท่านก่อนขนึเครอืง...      

.  น. เหนิฟ้าสู่ กรุงบูคาเรสต์  ประเทศโรมาเนีย โดยสายการบินเตอร์กิช แอรไ์ลน์ เทยีวบินท ี

TK069  (ใชเ้วลาบนิโดยรวม 11 ชวัโมง)    

วนัสอง สนามบินอิสตนับูล (แวะเปลียนเครือง) – บูคาเรสต์ – ซินายา – ปราสาทเปเลส – บราซอฟ  

เขตเมืองเก่า – จตุัรสัทีว่าการเมือง 

06.30 น. ถึง สนามบินอิสตันบูล  ประเทศตุรกี  เพือแวะเปลียนเครือง ให้ท่านได้ยืดเส้นยืดสายและ

เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิง  DUTY FREE  

หมายเหตุ : เนืองจากเราเดนิทางมาเป็นหมู่คณะ  ดงันนัเมอืเครอืงลงจอดแล้ว.....รบกวนผูเ้ดนิทาง

ทุกท่านโปรดรอหวัหน้าทวัรอ์ยู่บนเครอืงก่อน  เพอืทหีวัหน้าทวัรจ์ะได้นําท่านลงจากเครอืงพรอ้มๆ

กนั ไปขนึรถต่อไปยงัอาคารสําหรบัผูโ้ดยสารต่อเครอืง เพอืป้องกนัการสบัสนและพลดัหลงกนั   

08.35 น. ออกเดินทางต่อสู่  กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ 

เทยีวบนิท ีTK1043  (ใชเ้วลาบนิโดยรวม 1 ชวัโมง 15 นาท)ี   

08.50 น. เมอืเครอืงบนิสมัผสัขอบฟ้า  นําท่านเขา้สูน่่านฟ้าของประเทศโรมาเนีย  คณะเดนิทางถงึ สนามบิน 

HENRI COANDA กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย  (เวลาท้องถินช้ากว่าเวลาประเทศไทย  

5 ชวัโมง)  นําท่านผ่านขนัตอนการตรวจคนเข้าเมอืง  รบักระเป๋าสมัภาระ ผ่านกรมศุลกากรเป็นที

เรยีบรอ้ยแลว้ ทางหวัหน้าทวัรแ์ละมคัคุเทศน์ทอ้งถนิจะนําคณะท่านฯ ขนึรถปรบัอากาศแลว้มุ่งหน้า

สู่  เมืองซินายา (Sinaia) เมอืงท่องเทยีวทตีงัอยู่ในมณฑลพราโฮวา (Prahova County) โดยตวั
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เมืองนันตงัลึกเข้าไปในเทอืกเขาคาร์เพเธียน (Carpathian Mountains) เป็นเมอืงรสีอร์ททีได้รบั

ความนิยมเมอืงหนึงของประเทศ   

เทยีง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

บ่าย นําคณะท่านฯเดนิทาง ไฮไลท์ : เขา้ชมปราสาทเปเลส (Peleş Castle) ตงัอยู่ในหุบเขาบูเซก ิเป็น

ปราสาททปีระทบัของราชวงศ์ในช่วงฤดูรอ้น ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นปราสาทอกีแห่งทสีวยทสีุดใน

โลก  สรา้งโดยเจา้ชายคาลอสท ี  กษตัรยิ์แห่งโรมาเนียในสมยัศตวรรษท ี  ใช้เวลาสร้างนานถึง 

 ปี  โดยเรมิปี ค.ศ.  -   อาคารถูกสร้างเป็นแบบเยอรมนัยุคเรอเนสซองปนตะวนัออก 

ความงดงามของปราสาทแห่งนีมใิช่อยู่ทคีวามยงิใหญ่ของตวัปราสาท  แต่อยู่ทกีารตกแต่งภายใน

อย่างหรูหรางดงาม ภายในปราสาทรวบรวมงานศิลปะทสีวยงามมากมายจากประเทศต่างๆ ใน

ยุโรป เช่น โคมไฟระยา้จากอติาล ีรูปภาพติดผนังจากฝรงัเศส และทรพัย์สมบตัทิปีระเมนิค่ามไิด้  

อสิระใหท้่านเยยีมชมสถานทแีละชมสวนสวยทลีอ้มรอบดว้ยป่าสนหนาทบึบนยอดเขา   

 
 นําคณะออกเดินทางต่อ ผ่านชมวิหารซินายา (Sinaia Monastery) ทีอยู่บนภูเขาซีนาย 

(Mount Sinai) เป็นวหิารขนาดใหญ่ของนิกายออรโ์ธดอกซ์ ก่อตงัโดยเจา้ชาย Mihail Cantacuzino 

ในปี   สู ่เมืองบราซอฟ (Brasov)  หรือ "สวิตเซอรแ์ลนดน้์อยแห่งโรมาเนีย"  เมอืงทใีหญ่

ทสีุดของแคว้นทรานซลิวาเนีย (Transilvania) สวยงามและมชีอืเสยีงทสีุดของโรมาเนีย สมกบัคํา

กล่าวอา้งเนืองด้วยแควน้นีเตม็ไปด้วยปราสาทมากมาย ป่าไม ้ภูเขา และหมู่บา้นต่างๆ ซงึสร้างใน

ยุคกลางเคยถูกปกครองโดยชนชาติเยอรมนัในราวศตวรรษท ี  เมอืงนีเป็นศูนย์กลางทางการค้า

ของชาวแซกซอน จากนนัพาเดนิ ชมความสวยงามของตวัเมอืง และ จตุัรสัทีว่าการเมือง (The 

Council Square) เป็นทตีงัของอาคารทวี่าการเมืองทีสร้างขนึมาพร้อมกบัการสร้างเมอืง ม ีหอ

นาฬิกาของอดีตอาคารศาลาว่าการเมือง (Casa Sfatului หรือ Council's House) ทสีูงโดด

เด่นแสดงเวลาให้กับผู้คนทีเดินผ่านไปมา ชม ภายนอกของโบสถ์ดํา (Black Church)  โบสถ์

เก่าแก่ทสีร้างขนึตงัแต่ปี ค.ศ.  ชอืของโบสถ์มทีมีาจากการถูกรมควนัจากไฟไหมค้รงัใหญ่  ปี 

ค.ศ.  จดัเป็นโบสถโ์กธคิทใีหญ่ทสีุดของโรมาเนีย และมหีอระฆงัทใีหญ่ทสีุดอกีดว้ย 
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เยน็  ร่วมรบัประทานอาหารคํา ณ  ภตัตาคาร 

คาํ พกัค้างคนื ณ  RAMADA HOTEL, BRASOV  หรอืเทียบเท่า (คืนที 1) 

วนัทีสาม บราซอฟ – บราน – ปราสาทบราน – ซีกิสวารา – ชมเมือง – พิพิธภณัฑ์หอนาฬิกา –  โบสถ์

บนเนินเขา – บ้านเกิดของแดรก็คูล่า – บราซอฟ 

เช้า  อรุณสวสัด.ิ...รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 

  นําคณะออกเดินทางสู่  เมืองบราน (Bran) เมืองทีมีชือเสียงมากอีกเมืองหนึงของประเทศ

โรมาเนีย  สมัผสัเมอืงทไีดช้อืว่าเป็นทอียู่ของแวมไพร ์(Vampire) หรอืแดร๊กคูล่า (Dracula) พร้อม

ไฮไลท์ : พาเขา้ชม “ปราสาทบราน” (Bran Castle)  หรือ “ปราสาทแดรก๊คูล่า” ปราสาทนีถูก

สร้างขนึในศตวรรษท ี  ได้รบัการยกย่องว่าสวยงามทีสุดในโรมาเนีย ตงัเด่นเป็นสง่าอยู่บน

ยอดเขา สรา้งขนึเพอืเป็นป้อมควบคุมเสน้ทางการคา้และเกบ็ภาษรีะหว่างแควน้วลัลาเซยี - แควน้ท

รานซิลวาเนีย ภายในมหี้องหบัต่างๆมากมายซึงจดัแสดงวถิีความเป็นอยู่ ต่อชมห้องแสดงอาวุธ

โบราณ  ตูโ้บราณอายุหลายรอ้ยปีทแีกะสลกัลวดลายสวยงดงาม  นอกจากนียงัมกีารจดัแสดงสงิของ

เครอืงใช้อีกมากมาย  เป็นปราสาททใีช้เป็นพืนนิยายเรอืงแดร็กคูล่า เจ้าชายกระหายเลือดของ

นักเขยีนชาวไอรชิ ซงึแทจ้รงิเจา้ชายนี คอื วลาด เตเปส (Vlad Tepes) วรีบุรุษในยุคกลางทไีดท้าํ

การต่อสูก้บัพวกเตริก์อย่างกลา้หาญ  ใหท้่านไดช้มและเกบ็ภาพตามอธัยาศยั...  

 
 จากนันออกเดนิทางต่อไปยงั  ซีกิสวารา (Sighisoara)  ทอียู่ทางด้านเหนือ เป็นเมอืงศูนย์กลาง

การบรหิารและการปกครองของจงัหวดัมเูรส  และอยู่ในพนืทดีา้นประวตัศิาสตรข์องทรานซลิวาเนีย  

เทยีง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

บ่าย พาท่าน เดินชมเมืองทีมีกาํแพง   ชนั   และเขา้ชม พิพิธภณัฑ์หอนาฬิกา (Clock Tower) แต่

ละห้องนันใช้เป็นพพิธิภณัฑ์ทเีก็บสะสมของมค่ีาทขีุดได้ภายในเมอืงนี  พร้อมชมทศันียภาพของ

เมอืงจากยอดสูงสุดของหอนาฬกิา จากนันพาทา่นไปชม โบสถบ์นเนินเขา (The Church On The 

Hill)  สถานทซีงึเคยเป็นทฝัีงร่างทไีร้ศรษีะของท่านเค้าท์แดรก็คูล่า  ต่อด้วย บ้านเกิดของวลาด 
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เทเปส (ท่านแดรก็คลู่า) ชมบา้นทซีงึเป็นสถานทเีกดิของท่านเคา้ทใ์นปี ค.ศ.   จนไดเ้วลาอนั

สมควร...นําคณะเดนิทางกลบัสู่ เมอืงบราซอฟ เพอืเขา้สูโ่รงแรมทพีกั    

เยน็  ร่วมรบัประทานอาหารคํา ณ  ภตัตาคาร 

คาํ พกัค้างคนื ณ RAMADA HOTEL, BRASOV  หรือเทียบเท่า (คืนที 2) 

วนัทีสี บราซอฟ –  บูคาเรสต ์– ชมเมอืง – อิสระช้อปปิง – รเูซ (บลัแกเรีย)  

เช้า  อรุณสวสัด.ิ...รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 

 นํ าคณะออกเดินทางสู่  กรุงบูคาเรสต์  

(Bucharest) เ มื อ ง ห ล ว ง ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ

โรมาเนีย ตงัอยู่รมิฝังแม่นําแดมโบวดิา และ

ยังเป็นเมืองทีใหญ่ทีสุดเป็นอันดับ  ของ

สหภาพยุโรป เป็นหนึงในศูนย์กลางด้าน

อุ ต ส าห ก ร ร มแ ล ะกา ร ขน ส่ ง ขอ งยุ โ รป

ตะวันออก เป็นเมืองหนึงทีรํารวยทีสุดและ

ครอบคลุมสิงอํานวยความสะดวกด้านการ

ประชุม การศึกษา และวฒันธรรม....พาท่าน

เดนิ ชมความสวยงามของเมือง ทไีดร้บัการ

ข น า น น า ม ว่ า  “ป า รี ส น้ อ ย แ ห่ ง ยุ โ ร ป

ตะวัน ออก” ชมจัตุ รัสแ ห่งการปฎิ วัติ  

(Revolution Square) ซึง เ ป็นสถานทีแ ห่ง

ประวตัิศาสตรใ์นการปฎิรูปการปกครอง ผ่าน

ชมโอเปร่าเฮ้าส ์(Opera House) คลบัทหาร

แห่งชาติ (National Military Academy) และ

ป ระตูชัยโรมาเนียน (Arcul de Triump) 

ทตีังอยู่บนถนนคิสเซเลฟ Kisseleff ถูกสร้าง

เลยีนแบบประตูชยัในกรุงปารสี  เพอืฉลองชยั

ชนะในสงครามโลกครงัท ี  ในสถาปัตยกรรม

แบบโรมาเนีย (Romanian Athenaeum) อสิระ

ให้ท่านได้สมัผัสบรรยากาศทแีสนโรแมนติก

และเก็บภาพความงดงามของเมอืง 

เทยีง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
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บ่าย นําคณะชม ภายนอกพร้อมเก็บภาพความประทับใจคู่กับอาคารรัฐสภาหรือทําเนียบ

ประธานาธิบดีของประเทศโรมาเนีย (Palace Of Parliament) เป็นทําเนียบทใีหญ่โตโอฬาร อกี

ทงัได้ชอืว่ามขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากตกึเพนตากอนของสหรฐัฯ... และใหท้่านอสิระ

เดนิเลือกซือสินค้าและของฝาก  อย่างผลติภณัฑช์ะลอความชราของ ดร.แอนนา อสัสนั ผูค้น้พบ

สูตรยาชะลอความแก่ทีโด่งดงัจนได้รบัรางวลัโนเบล, ชีส Nasal ทขีึนชอื,บรนัดีพลัม,สินค้างาน

เครืองหนัง และหัตถกรรมต่างๆ รวมสินค้าพืนเมืองแบรนด์ดังท้องถิน ตามห้างสรรพสินค้า 

BUCHAREST MALL หรอื BANEASA SHOPPING CITY   

 
 สมควรแก่เวลา....นําท่านมุ่งหน้าต่อสู่ รูเซ (Ruse) เมืองทางข้ามเส้นแบ่งเขตพรมแดนตาม

ธรรมชาตจิากโรมาเนียสู่บลัแกเรยี  เป็นเมอืงใหญ่อนัดบั  ของประเทศบลัแกเรยี (Bulgaria) ไดร้บั

ขนานนามว่าเป็น ลิตเติลเวียนนา (Little Vienna) เป็นทรีู้จักกนัมากในช่วงศตวรรษที  - 20 

โดยเฉพาะความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-บาโรก และนีโอ-โรโคโค (Neo-Baroque 

and Neo-Rococo) และยงัเป็นอีกหนึงเมอืงทดีงึดูดนักท่องเทยีวให้มาเยอืนได้เป็นจํานวนมากใน

ทุกๆปี แลว้เขา้สูโ่รงแรมทพีกั   

เยน็  ร่วมรบัประทานอาหารคํา ณ  ภตัตาคาร  

คาํ พกัค้างคนื ณ   COSMOPOLITAN  HOTEL , RUSE หรือเทียบเท่า  (คืนที 3) 

 

วนัทีห้า รูเซ (บลัแกเรีย) – เวลีโค ทราโนโว – ชมเมือง – อิสระช้อปปิง – ซากปราสาทซาเรเวทส์  

ชิพก้า – คาซานลคั – สุสานโบราณชาวเธรเชียน (Unesco) – พลอฟดิฟ (Unesco) 
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เช้า  อรุณสวสัด.ิ...รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางไปยงั  เวลีโค ทราโนโว (Veliko Tarnovo)  เมอืงแห่งประวตัศิาสตร์ของประเทศ

บลัแกเรยี และมปีระเพณีอนัยาวนานมาก  อีกทงัยงัเป็นเมอืงหลวงของจกัรวรรดบิลัแกเรยีทสีอง 

อุดมไปด้วยพพิธิภณัฑแ์ละสถานททีางประวตัศิาสตร ์ พรอ้ม ชมความสวยงามของเมอืงเก่าแก่ 

ทอียู่รมิแมนํ่ารมิแม่นํายานตาทมีคีวามใสสะอาดราวกบักระจกสะทอ้นอยู่เบอืงล่าง และอยู่ท่ามกลาง

หุบเขา ต่อด้วยเดินเล่น ณ ถนนซาโมวอดสก้า (Samovodska) ซงึเป็นถนนทไีด้รบัความนิยม

สําหรบันักท่องเทยีว  เนืองจากมสีนิค้าท้องถนิและของทรีะลึกขายจํานวนมาก  อิสระให้ท่านเดิน

จับจ่ายใช้สอยตามอัธยาศัย....พาคณะเดิน ไฮไลท์ : ชมซากปราสาทซาเรเวทส์ (Tsarevets 

Fortress) ป้อมปราการและพระราชวงัทแีขง็แกร่งในยุคจกัรวรรดบิลัแกเรีย (ยุคกลาง) ตงัอยู่บน

เนินเขาซาเรเวทส์ (Tsarevets Hill) -  ด้วยกําแพงทหีนากว่า  เมตร ประตูทางเข้า  

ทาง มหีอคอยบอลดว์นิทางทศิตะวนัออกเฉียงใต ้ มพีระราชวงัตงัอยู่ตรงกลางทมีกีําแพงปิดลอ้มอีก

ชนัหนึง ภายในกําแพงเมอืงเตม็ไปทอียู่อาศยัของช่างฝีมอืและสถานทฝึีกอบรมช่างฝีมอื เพอืรบัใช้

งานทางครสิตจกัร 

 
เทยีง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

 
บ่าย นําคณะเดนิทางต่อสู่ เสน้ทางทวิทศัน์อนัสวยงาม SHIPKA PASS ผ่านชมเมืองชิพก้า (Shipka) 

และ โบสถ์ประจําเมืองชิพก้า (Shipka Memorial Church) โบสถ์คริสต์ นิกายบัลแกเรียน 

ออโธดอกซ์  สรา้งขนึในปี  ค.ศ. -   เพอืเป็นอนุสรณ์สถานอุทศิใหแ้ก่ทหารรสัเซยี ยูเครน 

และบลัแกเรยี ทเีสยีชวีติในสงครามรุสโซ่-เตอร์กิช หรอืสงครามระหว่างอาณาจกัรอ็อตโตมนัและ

อาณาจกัรรสัเซียเมอืปี ค.ศ.   สู่  เมืองคาซานลคั  (Kazanlak) แหล่งปลูกกหุลาบทีใหญ่
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ทีสุดในประเทศบลัแกเรยี THE VALLEY OF ROSES  และยงัถอืว่าเป็นเมอืงทมีหีลกัฐานการตงั

ถนิฐานมาตงัแต่ยุคสมยัหนิใหม ่ซงึถอืว่ามคีวามเก่าแก่ทสีุดในแถบนี  นําท่านเขา้ชม สสุานโบราณ

ชาวเธรเชียนแห่งคาซานลคั (Thracian Tomb of Kazanlak)  ทไีดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดก

โลกทางวฒันธรรม โดย UNESCO  สุสานโบราณนีไดร้บัการคน้พบในปีครสิตศ์กัราช  มอีายุ

ตงัแต่ยุคเฮลเลนิสติก (Hellenistic) ราวปลายครสิต์ศตวรรษท ี  (กลางพุทธศตวรรษท ี ) สุสาน

แห่งนีตงัอยู่ใกล้เมืองเซฟโตโปลิส (Seutopolis) นครหลวงของพระเจ้าเซฟเตสท ี  (Seutes III) 

กษัตริย์แห่งเธรส และเป็นส่วนหนึงของสุสานเธรเชียน สุสานทรงรงัผงึหรือทเีรียกว่า ธอลอส 

(Tholos สุสานทรงโดมยอดแหลมคลา้ยรงัผงึ) นี มทีางเดนิแคบและหอ้งฝังศพรูปกลม ทงัสองส่วน

ตกแต่งด้วยจติรกรรมฝาผนังแสดงภาพพธิกีรรมและวฒันธรรมการฝังศพของชาวเธรส จติรกรรม

เหล่านเีป็นงานยุคเฮลเลนิสตกิทไีดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ย่างด ี

 
 จนไดเ้วลาอนัสมควร....ออกเดนิทางต่อสู่ พลอฟดิฟ (Plovdiv) เป็นเมอืงทใีหญ่เป็นอนัดบัสองของ

ประเทศบัลแกเรียรองจากเมืองโซเฟีย ถูกขึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2019 

(UNESCO WORLD HERITAGE) เป็นเมืองทีมีชือ เสียงด้านความเก่าแก่และวัฒนธรรมที

หลากหลายและประวตัศิาสตรน์บัพนัปี....แลว้เขา้สูโ่รงแรมทพีกั 

เยน็  ร่วมรบัประทานอาหารคํา ณ  ภตัตาคาร 

คาํ พกัค้างคนื ณ GRAND HOTEL,PLOVDIV  หรือเทียบเท่า (คืนที 4) 

วนัทีหก พลอฟดิฟ – เขตเมืองเก่า – อิสระช้อปปิง – โซเฟีย – ชมเมือง – มหาวิหารอเลก็ซานเดอร ์เนฟ

สกี 

เช้า  อรุณสวสัด.ิ...รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 

 พาท่านเดนิชม เขตเมืองเก่า  เดนิลดัเลาะบนถนนปูหนิคอบเบลิไปเรอืยๆ  ซงึจะทําให้ท่านหลง

เสน่หข์องเมอืงนี ตรอกเลก็ซอยน้อยทมีอีาคารบ้านเรอืนจากยุคเรอเนสซองส ์ เรยีกว่า จอรเ์จียดี

เฮาส์   ซึงเป็นเอกลักษณ์ของอาคารในยุคฟืนฟูของบัลแกเรีย ผ่านชมศิลปะวัตถุโบราณและ

อนุสาวรีย์ทมีคุีณค่าทางประวตัิศาสตร์มากทสีุดแห่งหนึงของโลก  เช่น โบราณสถานโรงละคร

กลางแจ้งแบบโรมนั (Roman Amphitheatre) หนึงในโรงละครโรมนัโบราณทไีด้รับการบูรณะ

รกัษาและยงัคงความสมบรูณ์ไว้ทสีุดแห่งหนึงของโลก สรา้งขนึในปี ค.ศ. -  และชมภายนอก

โบสถเ์ซนต์สคอนสแตนติลและเฮเลน่า (St. Constantine and Helena ) หนึงในโบสถ์ทเีก่าแก่
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ทสุีดของเมอืง  ในอดตีเคยเป็นกําแพงป้อมปราการของเมอืงบรวิาร สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ.  อสิระ

ให้ท่านเดินชมรอบอาณาบริเวณ และเก็บภาพความประทับใจ  ต่อด้วยสภาโรมนั (Roman 

Forum) ผ่านชม สุเหร่าโบราณ (Dzhumaya Mosque) สร้างขนึในศตวรรษที  ในช่วงการ

ปกครองของออตโตมนัเตริก์   

 
 อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิงสินค้าพืนเมือง อาทเิช่น ผลติภณัฑจ์ากดอกกุหลาบซงึเป็น

สนิค้าขนึชอืของประเทศบลัแกเรยีทเีป็นไม่ว่าจะเป็น สบู่ นํามนัหอมทสีกดัจากดอกกุหลาบ โลชนั

ทาผิว ท ีหรือ เสือผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ  รวมไปถึงของทีระลึกน่ารักๆบน “ จตุัรสั สแตม

โบลอฟ”(Stambolov Square) และ “ถนนอเลก็ซานดาร”์ (Alexandar Street)  

เทยีง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

บ่าย จากนันนําคณะเดินทางต่อสู่  กรุงโซเฟีย (Sofia)  เมืองหลวงและเมืองทีใหญ่ทีสุดของ

สาธารณรฐับลัแกเรีย เป็นเมืองทีมีประวตัิศาสตร์เก่าแก่ยาวนานถึง ,  ปี ซึงยงัคงเหลือ

ร่องรอยให้เหน็จากโบราณสถานในยุคต่างๆ  แต่เป็นทน่ีาเสยีดายทถีูกทําลายเสยีหายไปมากเมอื

ครงัสงครามรสัเซยีกบัตุรก ีเมอื  กว่าปีทแีลว้ แลว้พา เดินชมเมือง และ มหาวิหารอเลก็ซาน

เดอร์ เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral)  มหาวิหารคริสตจกัรนิกายออร์โธด๊อกซ์ทีใหญ่

อนัดบัต้นๆของภูมภิาคนี  มรีูปแบบการก่อสร้างของนีโอไบแซนไทน์ ก่อสร้างในแบบโดมหลงัคา

ทรงกลมสเีขยีว สูงถงึ   เมตร ตกแต่งด้วยหนิอ่อนทวีจิติรตระการตา และแวะเก็บภาพความ

ประทบัใจคู่ โบสถ์โซเฟีย (The Sofia Synagogue) ซงึเป็นโบสถ์ครสิตจกัรทอียู่ใกล้ๆกนั  แวะ

ผ่านชมพระราชวงัเดิมที จตุัรสับทัเทนเบิร์ก (Battenberg Square) ซึงปัจจุบันได้กลายเป็น 

หอศลิป์แห่งชาต ิ(National Art Gallery) ผ่านชม สวนสาธารณะเก่าประเมืองโซเฟีย ทําเนียบ

ประธานาธิบดี และโบสถเ์ซนต์จอรจ์ (St. George) เป็นโบสถ์ครสิต์ทถีูกสร้างขนึโดยชาวโรมนั 

ในศตวรรษท ี  กอ่สรา้งโดยใชอ้ฐิแดง และยงัถอืว่าเป็นอาคารเก่าแก่ทสีุดในโซเฟีย 

 
เยน็  ร่วมรบัประทานอาหารคํา ณ  ภตัตาคาร ไฮไลท์ : พร้อมชมการแสดงของชาวพืนเมือง 
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คาํ พกัค้างคนื ณ FESTA HOTEL,SOFIA หรือเทียบเท่า (คืนที 5) 

วนัทีเจด็ โซเฟีย – ริล่า – อารามมรดกโลกริล่า (Unesco) –  โซเฟีย – อิสระช้อปปิง – สนามบินโซเฟีย  

สนามบินอิสตนับลู (แวะเปลียนเครือง)   

เช้า  อรุณสวสัด.ิ...รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 

 พาคณะท่านมุ่งหน้าสู่  ภเูขารีล่า ทรีะดบัความสูง ,  เมตรเหนือระดบันําทะเล ซงึสามารถ

มองเหน็แม่นํารลิสกา้และดรุสย่า วทิซ่า ทไีหลอยู่เบอืงล่างไดอ้ย่างสวยงาม....เพอื ไฮไลท์ : เขา้ชม

ความเก่าแก่ของ อารามมรดกโลกริล่า (Rila Monastery)  อารามครสิต์นิกายออร์โธดอกซ์ทมีี

ชอืเสยีงทสีุด และมนีักท่องเทยีวมาเยยีมชมมากทสีุด ชมความสวยงามของตวัวหิารทถีูกสรา้งขนึใน

ศตวรรษท ี  โดยนักบุญจอห์นแห่งรลีา (St.John of Rila) ผูถ้ือสนัโดษและใช้ชวีติเขา้เงยีบในถํา

และไดร้บัยกย่องเป็นนักบุญโดยนิกายออรโ์ธดอกซ์  อาศรมและหลุมศพของท่านกลายเป็นสถานที

ศกัดสิทิธ ิและไดก้ลายเป็นอารามซงึมบีทบาทสําคญัในดา้นจติวญิญาณและสงัคมของบลัแกเรยีใน

ยุคกลาง นอกจากนียังเป็นแหล่งสะสมทรพัย์สมบตัิ และวสัดุวรรณกรรมอายุกว่าร้อยปีอีกเป็น

จํานวนมาก จนไดร้บัใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.   อสิระใหท้่านไดเ้ยยีมชมอารามแห่งนี 

 
เทยีง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

บ่าย แล้วเดนิทางกลบัสู่  กรงุโซเฟีย อกีครงั  พาท่านอสิระชอ้ปปิงและเลอืกซอืสนิค้าแบรนด์เนมชอืดงั 

ณ ย่านไวโตช่า บูเลอวารด์  Vitosha Boulervard ย่านช้อปปิงทมีชีอืเสยีงของเมอืงอกีแห่งหนึง 

และยงัเป็นถนนคนเดนิในยามคําคนื ซงึจะมหีา้งสรรพสนิคา้ และรา้นรวงต่างๆ รวมไปถงึรา้นอาหาร 

รา้นชา กาแฟ และบารต์่างๆ ไวใ้หไ้ดน้งัพกัผอ่นหย่อนกาย 

 *** อิสระรบัประทานอาหารเยน็  เพือให้ท่านได้เตม็อิมกบัการช้อปปิงตามอธัยาศยั *** 

.  น. จนกระทงัไดเ้วลาอนัสมควร......นําท่านเดนิทางสู่สนามบนิ สนามบินโซเฟีย (SOFIA AIRPORT) 

เพอืเตรยีมตวัเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

.  น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ เทยีวบนิท ีTK1030  (ใช้เวลา

บนิโดยรวม 1 ชวัโมง 25 นาท)ี    
.  น. ถึง สนามบินอิสตันบูล  ประเทศตุรกี  เพือแวะเปลียนเครือง ให้ท่านได้ยืดเส้นยืดสายและ

เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิง  DUTY FREE  
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หมายเหตุ : เนืองจากเราเดนิทางมาเป็นหมู่คณะ  ดงันนัเมอืเครอืงลงจอดแล้ว.....รบกวนผูเ้ดนิทาง

ทุกท่านโปรดรอหวัหน้าทวัรอ์ยู่บนเครอืงก่อน  เพอืทหีวัหน้าทวัรจ์ะได้นําท่านลงจากเครอืงพรอ้มๆ

กนั ไปขนึรถต่อไปยงัอาคารสําหรบัผูโ้ดยสารต่อเครอืง เพอืป้องกนัการสบัสนและพลดัหลงกนั   

วนัทีแปด สนามบินอิสตนับูล (แวะเปลียนเครอืง) – สนามบินสวุรรณภมิู 

.  น. เดนิทางต่อสูป่ระเทศไทย  โดยสายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ เทยีวบนิท ีTK068  (ใชเ้วลาบนิ

โดยรวม 9 ชวัโมง 15 นาท)ี    

.  น. ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ....พรอ้มกบัความประทบัใจมริูล้มื  
 

*** ขอบพระคุณทุกท่านทีวางใจในงานบริการของเรา *** 
 

 

 
 

1. อตัราค่าบตัรโดยสารเครอืงบนิระหว่างประเทศ แบบหมู่คณะชนัประหยดั ไป - กลบัพร้อมกนั  โดยสายการบิน

เตอร์กิซ แอร์ไลน์ ซึงราคาถูกตรวจสอบ ณ วันที 19/12/2565 ไม่สามารถเลือกทนีังหรือระบุเลขทีนังได้  

เนอืงจากเป็นการสํารองทนีงัแบบหมูค่ณะ  

2.  ราคาบตัรโดยสารเครอืงบนิทนํีาเสนอนนัเป็นราคาเรมิต้น  ทงันีขนึอยู่กบัการยนืยนัจากทางสายการบนิในวนัและ 

เวลาททีําการสํารองทนีัง  หากราคาบตัรโดยสารเครอืงบนิสูงกว่าราคาทแีจ้ง บรษิทัฯขอสงวนสทิธเิรียกเก็บเพมิ

ตามทเีกดิขนึจรงิ หรอืเปลยีนแปลงวนัเดนิทาง 

3. บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคา  อนัเนืองมาจากค่าภาษนํีามนัและค่าประกนัภยัทเีพมิขนึจากราคา

นํามนั  ทางบรษิทัฯจะทําการแจ้งท่านก่อน วนัทมีกีารออกบตัรโดยสารเครอืงบนิ โดยใช้เอกสารอ้างองิจากสาย

การบนิเป็นหลกัฐาน ในกรณีเปลยีนแปลงราคาขา้งต้น 

 

 
 

1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาเทยีว เปลยีนแปลงรายการเทยีวบางประการในรายการทวัร ์หรอืบอก

เลกิตามความเหมาะสม  อนัเนืองจากสภาวะของโรคระบาด,โรคตดิต่อ,อุบตัเิหตุ,สภาวะอากาศ,ภยัธรรมชาติ,

สภาพการจราจร,การเมอืง,ความล่าชา้ของเทยีวบนิ,สายการเดนิเรอื,รถไฟ,พาหนะทอ้งถนิ,โจรกรรม,วนิาศกรรม,

อคัคภียั,การผละงาน,การจลาจล,สงครามการเมอืง,การนัดหยุดงาน โดยมติ้องแจง้ล่วงหน้า แต่ยดึถอืประโยชน์ที

ท่านจะไดร้บัเป็นสําคญั   

2.  อตัราค่าบรกิารทงัหมด คดิคํานวณจากอตัราแลกเปลยีน และราคาบตัรโดยสาร ณ  19/12/2565 บรษิทัฯขอสงวน

สทิธใินการปรบัเปลยีนราคาค่าบรกิารทงัหมด ในกรณีทมีกีารขนึราคาค่าตวัเครอืงบนิ ค่าประกนัภยัสายการบิน  

ค่าธรรมเนียมนํามนั  หรอืมกีารเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน 

เงือนไขของตวั 

เงอืนไขของทวัร ์
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3. การเดนิทางจะต้องมีผู้เดินทางขนัตาํ (ผู้ใหญ่)  25 / ต่อ 1 คณะ  บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง

หรอืเปลยีนแปลงราคาทวัรใ์นกรณีทผีูเ้ดนิทางไม่ครบ   

4. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าชา้ของ

เทยีวบิน,สายการเดินเรอื,รถไฟ,พาหนะท้องถนิ,สภาวะของโรคระบาด,โรคติดต่อ,อุบตัิเหตุ,สภาวะอากาศ,ภัย

ธรรมชาต,ิสภาพการจราจร,การเมอืง,โจรกรรม,วนิาศกรรม,อคัคภียั,การผละงาน,การจลาจล,สงครามการเมอืง,

การนัดหยุดงาน และการผนัผวนของอตัราแลกเปลยีนเงนิตราระหว่างประเทศ หรอืสงิของสูญหายตามสถานที

ต่างๆ ทเีหนือการควบคุมของบรษิทัฯ 

5. โรงแรมทพีกัเป็นโรงแรมทเีสนอราคาแต่ยงัมไิด้ทําการจองใดๆทงัสนิ   หากเป็นช่วงเทศกาลหรอืงานแฟร์ต่างๆ  

หากโรงแรมไม่สามารถสาํรองหอ้งได ้ ใหค้ดิราคาเพมิขนึตามความเป็นจรงิจากผูเ้ดนิทางได ้

6. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรอืมจีํานวนจํากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ 

และเพมิเตยีงเสรมิให ้(Extra Bed) 

7. หากโรงแรมไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรอืไม่มเีตยีงเสรมิให ้ท่านจาํเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเดยีว 

และตอ้งชาํระค่าหอ้งพกัเดยีวเพมิ   

8. เนืองจากรายการทวัรน์ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็  ทางบรษิัทฯไดช้ําระให้กบับรษิทัตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมา

รวมการบรกิารเช่นกนั   ดงันันหากท่านไม่ได้ท่องเทยีวพร้อมคณะตามรายการทรีะบุเอาไว ้ เช่น  ค่าอาหาร, ค่า

นําเทยีวสถานทต่ีางๆ ท่านจะขอหกัค่าบรกิารคนืไม่ได้ เพราะบรษิัทฯต้องอยู่ภายใต้การจดัการทีมเีงอืนไขกบั

องคก์รนนัเช่นกนั เช่น การยกเลกิวนิาทสีุดทา้ยหลงัจากการยนืยนัแลว้ เป็นตน้    

9. การถูกปฎเิสธวซ่ีาและการออกจากเมอืงไทยหรอืถูกปฎเิสธการเขา้เมอืงจากประเทศนันๆในรายการทวัร ์ ในกรณี

ทที่านมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศหรอืเอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอืความประพฤตสิอ่ไป

ในทางเสอืมเสยี   หรอืดว้ยว่าเหตุผลใดๆจนทําให้ท่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธทิจีะไม่

คนืเงนิไม่ว่าจะทงัหมดหรอืบางสว่น 

 

10. ในกรณีทที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํีาเงนิ) เดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธทิจีะไม่ขอรบัผดิชอบใดๆ  

หากท่านถูกปฏเิสธการเข้าหรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง  เพราะโดยปกตเิราใช้หนังสอืเดินทางบุคคล

ธรรมดาเล่มสเีลอืดหมู  

11. กรณีทที่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดัเพอืเดนิทางไปกบัทวัร์ของบรษิทัฯ  โปรดขอคํายนืยนัจากฝ่ายขายก่อน ว่า

ทวัร์นันๆมกีารยนืยนัการเดนิทางจรงิก่อนทที่านทําการออกตวัภายในประเทศ หรอืจองรถทวัร์มายงักรุงเทพฯ   

หากท่านทําการออกตวั โดยไม่ได้รบัการยนืยนัจากพนักงานขายแลว้  และทวัรน์ันมกีารถูกยกเลกิหรอืเลอืนการ

เดนิทาง บรษิทัฯไมข่อรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆทงัสนิ 

12. เมอืท่านได้ชําระเงนิมดัจําหรอืค่าทวัร์ทงัหมด มกีารชําระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ  ทางบรษิัทฯ จะขอถอืว่าท่าน

รบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆ ของทางบรษิทัฯ แลว้ 
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อตัราค่าบริการ 

 

อตัรานีรวม   

 ค่าบตัรโดยสารเครอืงบนิระหว่างประเทศ ชนัประหยดั ไป - กลบัพรอ้มกนั ตามทรีะบุในรายการ 

 ค่าภาษสีนามบนิ ภาษนํีามนั และค่าประกนัภยัทุกแห่งของสายการบนิ (โดยคดิจากอตัรา ณ วนัท ี19 ธ.ค. 65 ) 

 ค่านําหนกักระเป๋าเดนิทางสาํหรบัหวิขนึเครอืง 7KG ต่อท่าน/ต่อเทยีว, กระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครอืงไม่เกนิ 1 ชนิๆ

ละ ไม่เกนิ 20KG ต่อท่าน / ต่อเทยีว  

 ค่าโรงแรมทพีกัระดบัมาตรฐาน 4 ดาว (พกัห้องละ 2 ท่าน)  ตามทรีะบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานทต่ีางๆ ตามทรีะบุในรายการ 

 ค่าอาหาร และนําดมื ตามมาตรฐานระดบัภตัตาคาร   

 ค่าพาหนะตลอดการเดนิทาง วนัละ 12 ชวัโมง ตามมาตรฐานยุโรป 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาท่องเทยีวประเทศโรมาเนีย (ยนืแบบหมู่คณะ) ** หากสถานทูตได้กาํหนดวนัในการยืนขอวีซ่า

แล้ว  ลูกค้าท่านใดไม่สามารถยืนเอกสารได้ทนัตามทีกาํหนด จะต้องชําระรายเดียวเพิม เริมต้นท่านละ 

500++ บาท    

 ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้าํนาญของทางบรษิทัฯ จากกรุงเทพฯ ทคีอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทาง  

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถนิตลอดการเดนิทาง 

 ค่าทปิมคัคุเทศก์ทอ้งถนิ คนขบัรถตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกนัสุขภาพ รวมคุ้มครองการรกัษาพยาบาลจากไวรสัโคโรน่า (COVID-19) และประกนัภยัอุบตัเิหตุทใีช้

สําหรบัในการยนืขอวซี่าในวงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท สําหรบัผู้เดนิทางอายุ 1-75 ปี เงอืนไขตามกรมธรรม ์ 

** หากท่านประสงค์ทีจะซือประกันเพิมเติม เพือเพิมคุ้มครองในส่วนอืนๆเพิม กรุณาสอบถาม

รายละเอียดกบัทางเจ้าหน้าทีบริษทัฯ ** 

 Free WIFI บนรถบสั 

 บรกิารนําดมืวนัละ 1 ขวด ขนาด 0.5 LTR / ต่อ 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง 

 ยาสามญัประจาํบา้นและชุดปฐมพยาบาลเบอืงต้นสําหรบัผูเ้ดนิทาง 

 อาหารเสรมิระหว่างมอือาหารโดยจดัเตรยีมจากทปีระเทศไทย  

อตัรานีไม่รวม 

 ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางสาํหรบัหน่วยงานขา้ราชการ และบุคคลธรรมดา 

 ค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

(พกัห้องละ2 ท่าน) 

เดก็พกักบัผู้ใหญ่  ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

พกัเดียว 

จ่ายเพิม 

จาํนวน 

ทีนัง 

21-28 มี.ค. 66 85,900 86,000 11,000 25 



2303-1905-SA-OTPSOF232                                                     www.smileytour.com                                                                      Page 14 of 17 

 ค่าทาํหนงัสอืรบัรองการฉีดวคัซนี  (E-Vaccine Passport) 

 ค่าทาํใบรบัรองการฉีดวคัซนี (ของแอปหมอพรอ้ม)     

 ค่าตรวจ RT PCR / ATK พรอ้มใบรบัรองแพทย ์(หากมขีอ้บงัคบัใช)้ 

 ค่าใชจ่้ายต่างๆ ทเีกยีวขอ้งกบัโรคโควดิ-19  นอกเหนือจากการคุม้ครองของประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล  

 ค่าประกนัสุขภาพ รวมคุ้มครองการรกัษาพยาบาลจากไวรสัโคโรน่า (COVID-19) และประกนัภยัอุบตัเิหตุทใีช้

สําหรบัในการยนืขอวซี่าในวงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท สําหรบัผู้เดนิทางอายุ 75 ปีขนึไป ท่านจะต้องชําระ

เบยีประกนัเพมิ ท่านละ 400 บาท ** หากท่านประสงค์ทีจะซือประกนัเพิมเติม เพือเพิมคุ้มครองในส่วน

อืนๆเพิม กรณุาสอบถามรายละเอียดกบัทางเจ้าหน้าทีบริษทัฯ ** 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตวัทไีม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น  ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกัโรงแรม,ค่าโทรศพัท์ระหว่างประเทศ, ค่าอาหาร 

/ค่าเครอืงดมืสงัพเิศษนอกรายการ, ค่าเครอืงดมืทมีแีอลกอฮอล,์ค่าซกัรดี,ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิการเจบ็ป่วย

จากโรคประจาํตวั  เป็นต้น 

 ค่านําหนกัของกระเป๋าเดนิทางทเีกนิกว่าสายการบนิกําหนดไว ้

 ค่าทปิของหวัหน้าทวัร ์ขนึอยู่กบัความพงึพอใจของท่านเป็นหลกั  

 ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม (Porter) ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง 

 ค่าธรรมเนียมนํามนัหรอืภาษสีนามบนิททีางสายการบนิเรยีกเกบ็เพมิเตมิหลงัจากวนัท ี19/12/2565   

 ค่าภาษมีลูค่าเพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจี่าย 3 % 
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เอกสารประกอบการยืนขอวีซ่าโรมาเนีย  
ใช้เวลาทาํการอนุมติัวีซ่านับจากวนัยืนประมาณ  -  วนัทาํการ ไม่มียนืด่วน 

*** เอกสารทุกชนิดหา้มมกีารขดีเขยีนทบัตวัเอกสาร ซงึมผีลต่อการพจิารณาอนุมตัอิอกวซี่าของท่าน *** 
1. หนังสือเดินทาง(Passport) ทีมอีายุการใช้งานไม่ตํากว่า 6 เดอืน และมหีน้าว่างสําหรบัประทบัวซ่ีาอย่าง

น้อย 2 หน้า ,หนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า (ถา้ม)ี เพอืใชป้ระกอบกรณเีป็นเล่มใหม่ และยงัไมเ่คยใช้งาน 

2. รูปถ่ายสี ฉากหลงัสีขาว หน้าตรง ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 

ใบหน้า 80%จาํนวน 2 ใบ  และถ่ายไม่เกนิ 3 เดอืน เป็นรปูทถ่ีาย

จากร้านถ่ายรูปเท่านัน ไม่ใช่รูปสติกเกอร์  ห้ามสวมแว่นตา

แฟชนั (ต้องเป็นแว่นสายตาเท่านัน ) ห้ามสวมเครอืงประดบั  

หรือหมวก , ใบหแูละคิวจะต้องปรากฏบนภาพถ่าย และไม่

สวมใส่สิงต่างๆบนใบหน้าหรอืศรีษะ รปูตามตวัอย่าง 

3. สาํเนาทะเบียนบ้าน, บตัรประชาชน, สาํเนาบตัรข้าราชการ 

(ถ้าม)ี, สาํเนาใบเปลียนชือ – นามสกลุ (กรณีมีการเปลียน

ชือสกลุ) พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ (ถ้าม)ี  

4. กรณีสมรสแล้ว  สาํเนาทะเบยีนสมรส, สาํเนาใบหย่า, สาํเนาใบ

มรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ) พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ      

5. หลกัฐานการทาํงาน  (เป็นภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านัน)   

5.1 กรณีเป็นพนักงานบริษัทเอกชน หนังสอืรบัรองการทํางานจากบรษิัทฯ หวัจดหมายต้องเป็นหวั

บริษัทฯ  ใช้ To Whom It May Concern แทนการใส่ชือของสถานทูต  ”เท่านัน” โดยระบุ

ตําแหน่งงาน, เงินเดือน, วนัเริมทํางานและช่วงเวลาทีอนุมตัิให้ลาหยุด หลงัจากนันจะกลบัมา

ทํางานตามปกติหลงัครบกําหนดลา  โดยระบุชือประเทศ  มีตราประทับของบริษัทฯพร้อม

ลายเซน็ของเจา้หน้าทผีูม้อีํานาจ  

5.2 กรณีเจ้าของกิจการ  สําเนาใบทะเบียนการค้า , สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ , หนังสอืรบัรองการ 

จดทะเบียนทีมีชือของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทงัเซ็นชือกรรมการผู้มีอํานาจ

รบัรองสําเนาและประทบัตราบรษิัทฯ (คดัลอกสําเนาไม่เกิน 3 เดอืน)  มลีายเซ็นของเจ้าพนักงาน 

ผูค้ดัลอกเอกสารให ้

5.3 กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา  ใชห้นังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทกีําลงัศกึษาอยู่

เท่านนั  หวัจดหมายเป็นหวัโรงเรยีน ใช้ To Whom It May Concern แทนการใส่ชือของสถานทูต  

”เท่านัน”  มตีราประทบัของโรงเรยีนพรอ้มลายเซ็นของผูม้อีํานาจในการออกเอกสาร  พร้อมสําเนา

บตัรนักเรยีน หรอืนกัศกึษา   

5.4 กรณีเป็นข้าราชการ  ใช้หนังสอืรบัรองตําแหน่งจากต้นสังกัด ระบุตําแหน่ง เงินเดือน อายุการ

ทํางาน มตีราประทบัของหน่วยงาน พรอ้มลายเซน็ของเจา้หน้าทผีูม้อีํานาจออกเอกสาร 

 

5.5 กรณีเกษียณอายุ  ใช้หนังสือรบัรองการเกษียณอายุจากหน่วยงาน (กรณีเคยเป็นข้าราชการ) 

ใช้ To Whom It May Concern แทนการใส่ชือของสถานทูต  ”เท่านัน” พร้อมลายเซ็นของ
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เจ้าหน้าทีผู้มีอํานาจออกเอกสาร , เขียนจดหมายรบัรองการเกษียณอายุงานด้วยตัวท่านเองเป็น

ภาษาองักฤษ (กรณีเคยเป็นพนักงานเอกชนทวัไป)  

6.    หลกัฐานการเงิน  (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านัน)   

6.1     สเตทเมนท์ (Statement) ของ บญัชอีอมทรพัย์เท่านัน  ย้อนหลงั 6 เดอืน ซงึออกโดยธนาคาร และ

ออกชอื-นามสกุลเจา้ของบญัชเีป็นภาษาองักฤษ (สะกดชอื-นามสกุลตรงตามหน้าหนังสอืเดนิทาง) มี

ตราประทบัของธนาคาร พร้อมลายเซน็ของเจ้าหน้าทธีนาคารทุกหน้า  ควร เลอืกบญัชีทมีกีารเขา้ – 

ออกของเงนิสมําเสมอ มยีอดคงเหลอืไม่ตํากว่า 6 หลกั  เพอืแสดงใหเ้หน็ว่าท่านมฐีานะการเงนิเพยีง

พอทจีะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายการเดนิทาง และท่านต้องนําสมุดบญัชอีอมทรพัย ์(ตวัจรงิ) พร้อมยนื

เอกสารอย่างอนืร่วมดว้ย เช่น ใบซอืหุน้, ใบกองทนุ , สาํเนาโฉนดทดีนิ , สลปิเงนิเดอืน (กรณียงัเป็น

พนกังานตอ้งใช)้,ใบรบัรองเงนิเดอืนขา้ราชการบํานาญ มาแสดงในวนัทยีนืขอวซี่า 

6.2 ในกรณีทีต้องให้บคุคลอืนรบัรองค่าใช้จ่ายให้  ต้องทําเป็น หนังสอืรบัรองฐานะการเงนิของบญัช ี

ออมทรพัย ์(Bank Guarantee) ทอีอกจากทางธนาคารเท่านัน โดยระบุชอืเจา้ของบญัช ีและบุคคลที

เจ้าของบญัชีออกค่าใช้จ่ายให้ (สะกดชอื-นามสกุลภาษาองักฤษตรงตามหน้าหนังสอืเดนิทาง) โดย

ชดัเจน ต้องมตีราประทบัของธนาคารพรอ้มลายเซน็ของเจา้หน้าทธีนาคาร พรอ้มทงัเอกสารประกอบ

อย่างอนืของผูร้บัรองการเงนิ เช่น สําเนาหนังสอืเดนิทางของผู้รบัรอง และเอกสารอนืทสีามารถบ่ง

บอกถงึความสมัพนัธ์กนั และเหตุผลในการออกค่าใชจ่้ายใหท้่านได ้

     7.   เดก็อายุตาํกว่า 20 ปี ต้องมีสาํเนาสูติบตัร และถ้าไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึง  

จะต้องไปทําหนังสอืยนิยอมให้เดนิทางไปต่างประเทศจากอําเภอหรอืเขตทที่านอาศยัอยู่ โดยระบุชอืผูท้เีดก็

เดนิทางไปดว้ย พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทางของบดิา /มารดา กรณีเดก็อยู่ในความ

ปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมหีลกัฐานรบัรองว่าเดก็อยู่ภายใต้การปกครองของผู้

นัน เช่น  สําเนาใบหย่า  พร้อมทงับันทึกการหย่าซึงแสดงว่าเป็นผู้ร ับผิดชอบเด็ก  และเด็กอยู่ในความ

ปกครองของผูอ้นื จะตอ้งมหีลกัฐานรบัรองว่าเดก็อยู่ภายใต้การปกครองของผูน้ัน เช่น หนังสอืรบัรองบุตรบุญ

ธรรม เป็นต้น และผูป้กครองตอ้งมาแสดงตวัพรอ้มเดก็ ณ วนัทยีนืวซ่ีาดว้ย 

 

*** การอนุมติัวีซ่าขึนอยู่กบัทางสถานทูตเท่านัน  บริษทัฯเป็นเพียงตวัแทนในการยืนเอกสารให้เท่านัน *** 

เอกสารยนืวีซ่าอาจมีการปรบัเปลียนและขออพัเดทเพิมเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิมเติม 

 

 

เงอืนไขการจองทวัร ์ 

 ส่งใบจองพร้อมสําเนาหน้าหนังสอืเดนิทางทมีอีายุการใช้งานไม่ตาํกว่า 6 เดือน  ชําระเงนิค่ามดัจํา ท่านละ 30,000.- 

บาท  ภายใน 3 วนันับจากวนัทมีีการทําจอง สําหรบัค่าทวัร์ส่วนทีเหลือโปรดชําระภายใน 30 วนัทําการก่อนการ

เดนิทาง  หากท่านไม่ชําระเงนิตามวนัทกีําหนด ทางบรษิทัฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงอืนไข 

 หากท่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้  กรุณาสง่ (อเีมล) ใบนําฝากมาทเีจา้หน้าทฝ่ีายขายทดีูแลท่าน  พรอ้มแจง้ขอ้มูลของท่าน   

o ชอื-นามสกุล 

o โปรดระบุชอืโปรแกรมทวัร ์ พรอ้มระบุวนัเดนิทาง 

o เบอรโ์ทรศพัทท์ตีดิต่อกลบัได ้

o แจง้ความประสงคก์รณีพเิศษ เช่น อาหารมุสลมิ มงัสวริตั ิแพอ้าหาร รถเขน็บรกิารทสีนามบนิ  เป็นตน้ 
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 บรษิทัฯ ใคร่ขอสงวนสทิธใินยนืยนัทนีงัการเดนิทาง สําหรบัผูท้ชีําระเงนิค่ามดัจาํการเดนิทางมาแลว้เท่านนั  

หมายเหตุ  

 กรณีทสีง่ใบจองทวัรม์าก่อน จะมกีําหนดการชาํระค่ามดัจําหลงัการสง่ใบจองทวัร์มาใหบ้รษิทัฯ ภายใน 3 วนั  

 หากเกนิจากวนัทกีําหนดไว ้ทางบรษิทัฯใคร่ขอพจิารณาสถานะการจอง 

 การไม่ชาํระเงินตามกาํหนดนัดหมาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกและการคืนเงินมดัจาํ 
 
 

เงอืนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วันทําการ  หรือก่อนหน้านัน   ทางบริษัทฯจะคืนค่ามัดจําให้ทังหมด  

ยกเวน้คณะทเีดนิทางตรงช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทตี้องการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืคณะทมีกีารการนัตีค่า

มดัจาํทพีกัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ และไม่อาจขอคนืเงนิได ้   

 ยกเลิกก่อนการเดนิทางมากกว่า 15 - 29 วนัทําการ  หกัค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์  และค่าธรรมเนียมหรอื

ค่าบรกิารยนืวซ่ีา (ถา้ม)ี 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง ภายใน 1-14 วนัทาํการ  ทางบรษิทัฯขอเกบ็ค่าใชจ่้ายทงัหมดเตม็จํานวน เนืองจากบรษิทั

ฯมกีารทําสํารองจ่ายค่าตวัเครอืงบนิ  รวมถงึค่าใช้จ่ายต่างๆกบับรษิทัทวัรใ์นประเทศหรอืต่างประเทศเรยีบร้อย

แลว้ 

 ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาล ทตี้องการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืกรุ๊ปทมีกีารการนัตคี่ามดัจาํ

ทพีกัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ 

เช่น  EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์งัหมด เนืองจากค่าตวัเป็น

การเหมาจ่ายในเทยีวบนินนัๆ 

 ในการยนืขอวซ่ีา เพอืเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ทุก ๆ ท่าน กรุณาจดัเตรยีมเอกสารให้ครบตามทีระบุ 

พรอ้มส่งมอบเอกสารประกอบการยนืวซ่ีา 20 วนั ก่อนวนัเดนิทางใหท้างบรษิทัฯ  ***ในกรณีทีเอกสารของท่าน

ไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียม

ใหมเ่อง หากต้องการยืนวีซ่าอีกครงัหนึง*** 

 หากท่านจองและใหเ้อกสารในการยนืวซี่าล่าชา้ ไมท่นักําหนดการออกตวักบัทางสายการบนิ และผลวซี่าของท่าน 
ไม่ผ่าน บรษิทัฯ ใคร่ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิมดัจาํทงัหมด  


