
“HIGHLIGHT”

★ ซนิายา อญัมณีเม็ดงามแหง่โรมาเนยี เขา้ชมปราสาทไฮโซเปเลส
★ เยอืน บราซอฟ สวสินอ้ยแหง่ยโุรปตะวนัออก

★ บราน ดนิแดนแหง่แวมไพร ์เยี�ยม“ทา่นเคา้ท ์ณ ปราสาทแดรก๊คลูา่”
★ ซกีสิวารา เมอืงประวตัศิาสตรแ์หง่ทรานซลิวาเนยี
★ บคูาเรสต์ ฉายาปารสีนอ้ยแหง่ยโุรปตะวนัออก

★ เมอืงพรมแดนธรรมชาตทิี�นา่รกั รเูซ ฉายาลติเต ิ�ลเวยีนนา



★ เวลโีค ทราโนโว เมอืงประวตัศิาสตร ์ชมความยิ�งใหญข่อง ปราสาทซาเรเวทส์
★ คาซานลคั หบุเขากหุลาบที�ใหญท่ี�สดุในบลัแกเรยี

★ ชม สสุานโบราณชาวเธรเชยีนแหง่คาซานลคั (Unesco) ยคุเกา่แกเ่ฮลเลนสิตกิ
★ เมอืง พลอฟดฟิ (Unesco) รบัรางวลัเมอืงหลวงวฒันธรรมแหง่ยโุรป
★ ชมรอ่งรอยประวตัศาสตรโ์ซเวยีต โซเฟีย เมอืงหลวงของบลัแกเรยี

★ ชมความเกา่แกข่อง อารามมรดกโลกรลิา่ (Unesco)
★ ชอ้ปของแบรนดเ์นมราคาถกู ณ ยา่นไวโตชา่ บเูลอวารด์

– อาหารหลากหลาย ทอ้งถิ�นและจนี –
– พเิศษ ชมการแสดงของชาวพื�นเมอืง –

– พกัโรงแรมระดบั 4 ดาวทกุคนื –

วนัแรก ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ
20.30 น.  บรษิทัฯ ขอเชญิทา่นที�จดุนัดพบ ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

ช ั�น 4 ประตทูางเขา้เลขที� 9 เคานเ์ตอร์ U สายการบนิเตอรก์ชิ
แอรไ์ลน์ ( TURKISH AIRLINES) ขอใหท้า่นสงัเกตป้าย
“ALLIANCE CONSORTIUM ” เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ รอคอย
ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกแดท่า่นกอ่นขึ�นเครื�อง...

23.30 น. ✈เหนิฟ้าสู่ กรงุบคูาเรสต์ ประเทศโรมาเนยี โดยสายการบนิ
เตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ เที�ยวบนิที� TK069 (ใชเ้วลาบนิโดยรวม 11
ชั�วโมง)

วนัสอง สนามบนิอสิตนับลู (แวะเปลี�ยนเครื�อง) – บคูาเรสต์ – ซนิายา –
ปราสาทเปเลส – บราซอฟ
เขตเมอืงเกา่ – จตัรุสัที�วา่การเมอืง

06.30 น. ถงึ สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตรุกี เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง ใหท้า่
นไดย้ดืเสน้ยดืสายและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ�ง  DUTY FREE
หมายเหตุ : เนื�องจากเราเดนิทางมาเป็นหมูค่ณะ ดงันั�นเมื�อเครื�องลง
จอดแลว้.....รบกวนผูเ้ดนิทางทกุทา่นโปรดรอหวัหนา้ทวัรอ์ยูบ่น
เครื�องกอ่น เพื�อที�หวัหนา้ทวัรจ์ะไดนํ้าทา่นลงจากเครื�องพรอ้มๆกนั
ไปขึ�นรถตอ่ไปยงัอาคารสําหรับผูโ้ดยสารตอ่เครื�อง เพื�อป้องกนัการ
สบัสนและพลดัหลงกนั

08.35 น. ✈ออกเดนิทางตอ่สู่ กรงุบคูาเรสต์ ประเทศโรมาเนยี โดยสาย
การบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ เที�ยวบนิที� TK1043 (ใชเ้วลาบนิโดย
รวม 1 ชั�วโมง 15 นาท)ี
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08.50 น. เมื�อเครื�องบนิสมัผัสขอบฟ้า นําทา่นเขา้สูน่่านฟ้าของประเทศโร
มาเนยี คณะเดนิทางถงึ สนามบนิ HENRI COANDA
กรงุบคูาเรสต์ ประเทศโรมาเนยี (เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่เวลา
ประเทศไทย
5 ช ั�วโมง) นําทา่นผา่นขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋า
สมัภาระ ผา่นกรมศลุกากรเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละ
มคัคเุทศนท์อ้งถิ�นจะนําคณะทา่นฯ ขึ�นรถปรับอากาศแลว้มุง่หนา้สู่
เมอืงซนิายา (Sinaia) เมอืงทอ่งเที�ยวที�ตั �งอยูใ่นมณฑลพราโฮวา
(Prahova County) โดยตวัเมอืงนั�นตั �งลกึเขา้ไปในเทอืกเขา
คารเ์พเธยีน (Carpathian Mountains) เป็นเมอืงรสีอรท์ที�ไดรั้บ
ความนยิมเมอืงหนึ�งของประเทศ

เที�ยง  รว่มรับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร
บา่ย นําคณะทา่นฯเดนิทาง ไฮไลท์ : เขา้ชมปราสาทเปเลส (Peleş

Castle) ตั �งอยูใ่นหบุเขาบเูซกิ เป็นปราสาทที�ประทบัของราชวงศใ์น
ชว่งฤดรูอ้น ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นปราสาทอกีแหง่ที�สวยที�สดุใน
โลก สรา้งโดยเจา้ชายคาลอสที� 1 กษัตรยิแ์หง่โรมาเนยีในสมยั
ศตวรรษที� 19 ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 10 ปี โดยเริ�มปี ค.ศ.1873 -
1914 อาคารถกูสรา้งเป็นแบบเยอรมนัยคุเรอเนสซองปนตะวนัออก
ความงดงามของปราสาทแหง่นี�มใิชอ่ยูท่ี�ความยิ�งใหญข่องตวั
ปราสาท แตอ่ยูท่ี�การตกแตง่ภายในอยา่งหรหูรางดงาม ภายใน
ปราสาทรวบรวมงานศลิปะที�สวยงามมากมายจากประเทศตา่งๆ ใน
ยโุรป เชน่ โคมไฟระยา้จากอติาลี รปูภาพตดิผนังจากฝรั�งเศส และ
ทรัพยส์มบตัทิี�ประเมนิคา่มไิด ้ อสิระใหท้า่นเยี�ยมชมสถานที�และชม
สวนสวยที�ลอ้มรอบดว้ยป่าสนหนาทบึบนยอดเขา
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นําคณะออกเดนิทางตอ่ ผา่นชมวหิารซนิายา (Sinaia
Monastery) ที�อยูบ่นภเูขาซนีาย (Mount Sinai) เป็นวหิารขนาด
ใหญข่องนกิายออรโ์ธดอกซ์ กอ่ตั �งโดยเจา้ชาย Mihail
Cantacuzino ในปี 1695 สู่ เมอืงบราซอฟ (Brasov) หรอื
"สวติเซอรแ์ลนดน์อ้ยแหง่โรมาเนยี" เมอืงที�ใหญท่ี�สดุของแควน้
ทรานซลิวาเนยี (Transilvania) สวยงามและมชีื�อเสยีงที�สดุของโร
มาเนยี สมกบัคํากลา่วอา้งเนื�องดว้ยแควน้นี�เต็มไปดว้ยปราสาท
มากมาย ป่าไม ้ ภเูขา และหมูบ่า้นตา่งๆ ซึ�งสรา้งในยคุกลางเคยถกู
ปกครองโดยชนชาตเิยอรมนัในราวศตวรรษที� 15 เมอืงนี�เป็นศนูย์
กลางทางการคา้ของชาวแซกซอน จากนั�นพาเดนิ ชมความสวย
งามของตวัเมอืง และ จตัรุสัที�วา่การเมอืง (The Council
Square) เป็นที�ตั �งของอาคารที�วา่การเมอืงที�สรา้งขึ�นมาพรอ้มกบั
การสรา้งเมอืง มี หอนาฬกิาของอดตีอาคารศาลาวา่การเมอืง
(Casa Sfatului หรอื Council's House) ที�สงูโดดเดน่แสดงเวลา
ใหก้บัผูค้นที�เดนิผา่นไปมา ชม ภายนอกของโบสถด์าํ (Black
Church) โบสถเ์กา่แกท่ี�สรา้งขึ�นตั �งแตปี่ ค.ศ. 1477 ชื�อของโบสถ์
มทีี�มาจากการถกูรมควนัจากไฟไหมค้รั �งใหญ่ ปี ค.ศ. 1689 จัดเป็น
โบสถโ์กธคิที�ใหญท่ี�สดุของโรมาเนยี และมหีอระฆงัที�ใหญท่ี�สดุอกี
ดว้ย

เย็น  รว่มรับประทานอาหารคํ�า ณ  ภตัตาคาร
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คํ�า พักคา้งคนื ณ RAMADA HOTEL, BRASOV หรอืเทยีบเทา่
(คนืที� 1)

วนัที�สาม บราซอฟ – บราน – ปราสาทบราน – ซกีสิวารา – ชมเมอืง –
พพิธิภณัฑห์อนาฬกิา – โบสถบ์นเนนิเขา – บา้นเกดิของแด
ร็กคลูา่ – บราซอฟ

เชา้  อรณุสวสัดิ�....รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทาง
โรงแรม
นําคณะออกเดนิทางสู่ เมอืงบราน (Bran) เมอืงที�มชี ื�อเสยีงมาก
อกีเมอืงหนึ�งของประเทศโรมาเนยี สมัผัสเมอืงที�ไดช้ื�อวา่เป็นที�อยู่
ของแวมไพร์ (Vampire) หรอืแดรก๊คลูา่ (Dracula) พรอ้มไฮไลท์ :
พาเขา้ชม “ปราสาทบราน” (Bran Castle) หรอื “ปราสาทแด
รก๊คลูา่” ปราสาทนี�ถกูสรา้งขึ�นในศตวรรษที� 14 ไดร้บัการยกยอ่ง
วา่สวยงามที�สดุในโรมาเนยี ตั �งเดน่เป็นสงา่อยูบ่นยอดเขา สรา้ง
ขึ�นเพื�อเป็นป้อมควบคมุเสน้ทางการคา้และเกบ็ภาษีระหวา่ง
แควน้วลัลาเซยี - แควน้ทรานซลิวาเนยี ภายในมหีอ้งหบัตา่งๆ
มากมายซึ�งจัดแสดงวถิคีวามเป็นอยู่ ตอ่ชมหอ้งแสดงอาวธุโบราณ
ตูโ้บราณอายหุลายรอ้ยปีที�แกะสลกัลวดลายสวยงดงาม นอกจากนี�
ยงัมกีารจัดแสดงสิ�งของเครื�องใชอ้กีมากมาย เป็นปราสาทที�ใชเ้ป็น
พื�นนยิายเรื�องแดร็กคลูา่ เจา้ชายกระหายเลอืดของนักเขยีนชาวไอริ
ช ซึ�งแทจ้รงิเจา้ชายนี� คอื วลาด เตเปส (Vlad Tepes) วรีบรุษุใน
ยคุกลางที�ไดทํ้าการตอ่สูก้บัพวกเตริก์อยา่งกลา้หาญ ใหท้า่นไดช้ม
และเกบ็ภาพตามอธัยาศยั...
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จากนั�นออกเดนิทางตอ่ไปยงั ซกีสิวารา (Sighisoara) ที�อยูท่าง
ดา้นเหนอื เป็นเมอืงศนูยก์ลางการบรหิารและการปกครองของ
จังหวดัมเูรส  และอยูใ่นพื�นที�ดา้นประวตัศิาสตรข์องทรานซลิวาเนยี

เที�ยง  รว่มรับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร
บา่ย พาทา่น เดนิชมเมอืงที�มกีาํแพง 3 ช ั�น และเขา้ชม พพิธิภณัฑ์

หอนาฬกิา (Clock Tower) แตล่ะหอ้งนั�นใชเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ี�เกบ็
สะสมของมคีา่ที�ขดุไดภ้ายในเมอืงนี� พรอ้มชมทศันยีภาพของเมอืง
จากยอดสงูสดุของหอนาฬกิา จากนั�นพาทา่นไปชม โบสถบ์นเนนิ
เขา (The Church On The Hill) สถานที�ซ ึ�งเคยเป็นที�ฝังรา่งที�ไร ้
ศรษีะของทา่นเคา้ทแ์ดร็กคลูา่  ตอ่ดว้ย บา้นเกดิของวลาด
เทเปส (ทา่นแดร็กคลูา่) ชมบา้นที�ซ ึ�งเป็นสถานที�เกดิของทา่นเคา้
ทใ์นปี ค.ศ. 1432 จนไดเ้วลาอนัสมควร...นําคณะเดนิทางกลบัสู่
เมอืงบราซอฟ เพื�อเขา้สูโ่รงแรมที�พัก

เย็น  รว่มรับประทานอาหารคํ�า ณ  ภตัตาคาร
คํ�า พักคา้งคนื ณ RAMADA HOTEL, BRASOV หรอืเทยีบเทา่

(คนืที� 2)
วนัที�ส ี บราซอฟ – บคูาเรสต์ – ชมเมอืง – อสิระชอ้ปปิ� ง – รเูซ (บลั

แกเรยี)
เชา้  อรณุสวสัดิ�....รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทาง

โรงแรม
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นําคณะออกเดนิทางสู่
กรงุบคูาเรสต์ (Bucharest)
เมอืงหลวงของประเทศโร
มาเนยี ตั �งอยูร่มิฝั�งแมนํ่�าแด
มโบวดิา และยงัเป็นเมอืงที�ใหญ่
ที�สดุเป็นอนัดบั 6 ของสหภาพ
ยโุรป เป็นหนึ�งในศนูยก์ลางดา้น
อตุสาหกรรมและการขนสง่ของ
ยโุรปตะวนัออก เป็นเมอืงหนึ�งที�
รํ�ารวยที�สดุและครอบคลมุสิ�ง
อํานวยความสะดวกดา้นการ
ประชมุ การศกึษา และ
วฒันธรรม....พาทา่นเดนิ ชม
ความสวยงามของเมอืง ที�ได ้
รับการขนานนามวา่ “ปารสีนอ้ย
แหง่ยโุรปตะวนัออก” ชม
จตัรุสัแหง่การปฎวิตั ิ
(Revolution Square) ซึ�งเป็น
สถานที�แหง่ประวตัศิาสตรใ์น
การปฎริปูการปกครอง ผา่นชม
โอเปรา่เฮา้ส ์ (Opera House)
คลบัทหารแหง่ชาติ
(National Military
Academy) และประตชูยัโร
มาเนี�ยน (Arcul de Triump) ที�ตั �งอยูบ่นถนนคสิเซเลฟ Kisseleff
ถกูสรา้งเลยีนแบบประตชูยัในกรงุปารสี เพื�อฉลองชยัชนะใน
สงครามโลกครั�งที� 1 ในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนยี (Romanian
Athenaeum) อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศที�แสนโรแมนตกิและ
เกบ็ภาพความงดงามของเมอืง

เที�ยง  รว่มรับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร
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บา่ย นําคณะชม ภายนอกพรอ้มเก็บภาพความประทบัใจคูก่บัอาคาร
รฐัสภาหรอืทาํเนยีบประธานาธบิดขีองประเทศโรมาเนยี
(Palace Of Parliament) เป็นทําเนยีบที�ใหญโ่ตโอฬาร อกีทั �ง
ไดช้ื�อวา่มขีนาดใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากตกึเพนตากอนข
องสหรัฐฯ... และใหท้า่นอสิระเดนิเลอืกซื�อสนิคา้และของฝาก
อยา่งผลติภณัฑช์ะลอความชราของ ดร.แอนนา อสัสนั ผูค้น้พบสตูร
ยาชะลอความแกท่ี�โดง่ดงัจนไดรั้บรางวลัโนเบล, ชสี Nasal ที�
ข ึ�นชื�อ,บรั�นดพีลมั,สนิคา้งานเครื�องหนัง และหตัถกรรมตา่งๆ รวม
สนิคา้พื�นเมอืงแบรนดด์งัทอ้งถิ�น ตามหา้งสรรพสนิคา้
BUCHAREST MALL หรอื BANEASA SHOPPING CITY

สมควรแกเ่วลา....นําทา่นมุง่หนา้ตอ่สู่ รเูซ (Ruse) เมอืงทางขา้ม
เสน้แบง่เขตพรมแดนตามธรรมชาตจิากโรมาเนยีสูบ่ลัแกเรยี เป็น
เมอืงใหญอ่นัดบั 5 ของประเทศบลัแกเรยี (Bulgaria) ไดรั้บขนาน
นามวา่เป็น ลติเต ิ�ลเวยีนนา (Little Vienna) เป็นที�รูจั้กกนัมากใน
ชว่งศตวรรษที�19 - 20 โดยเฉพาะความโดดเดน่ทางดา้น
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สถาปัตยกรรมแบบนโีอ-บาโรก และนโีอ-โรโคโค (Neo-Baroque
and Neo-Rococo) และยงัเป็นอกีหนึ�งเมอืงที�ดงึดดูนักทอ่งเที�ยวให ้
มาเยอืนไดเ้ป็นจํานวนมากในทกุๆปี แลว้เขา้สูโ่รงแรมที�พัก

เย็น  รว่มรับประทานอาหารคํ�า ณ  ภตัตาคาร
คํ�า พักคา้งคนื ณ COSMOPOLITAN HOTEL , RUSE หรอื

เทยีบเทา่ (คนืที� 3)

วนัที�หา้ รเูซ (บลัแกเรยี) – เวลโีค ทราโนโว – ชมเมอืง – อสิระชอ้ปปิ� ง
– ซากปราสาทซาเรเวทส์ ชพิกา้ – คาซานลคั – สสุานโบราณ
ชาวเธรเชยีน (Unesco) – พลอฟดฟิ (Unesco)

เชา้  อรณุสวสัดิ�....รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทาง
โรงแรม
นําทา่นเดนิทางไปยงั เวลโีค ทราโนโว (Veliko Tarnovo) เมอืง
แหง่ประวตัศิาสตรข์องประเทศบลัแกเรยี และมปีระเพณีอนัยาวนาน
มาก อกีทั �งยงัเป็นเมอืงหลวงของจักรวรรดบิลัแกเรยีที�สอง อดุมไป
ดว้ยพพิธิภณัฑแ์ละสถานที�ทางประวตัศิาสตร์ พรอ้ม ชมความสวย
งามของเมอืงเกา่แก่ ที�อยูร่มิแมนํ่�ารมิแมนํ่�ายานตาที�มคีวามใส
สะอาดราวกบักระจกสะทอ้นอยูเ่บื�องลา่ง และอยูท่า่มกลางหบุเขา
ตอ่ดว้ยเดนิเลน่ ณ ถนนซาโมวอดสกา้ (Samovodska) ซึ�งเป็น
ถนนที�ไดรั้บความนยิมสําหรับนักทอ่งเที�ยว เนื�องจากมสีนิคา้ทอ้งถิ�น
และของที�ระลกึขายจํานวนมาก อสิระใหท้า่นเดนิจับจา่ยใชส้อยตาม
อธัยาศยั....พาคณะเดนิ ไฮไลท์ : ชมซากปราสาทซาเรเวทส์
(Tsarevets Fortress) ป้อมปราการและพระราชวงัที�แข็งแกรง่ใน
ยคุจักรวรรดบิลัแกเรยี (ยคุกลาง) ตั �งอยูบ่นเนนิเขาซาเรเวทส์
(Tsarevets Hill) 1185-1393 ดว้ยกําแพงที�หนากวา่ 3 เมตร ประตู
ทางเขา้ 3 ทาง มหีอคอยบอลดว์นิทางทศิตะวนัออกเฉยีงใต ้ มี
พระราชวงัตั �งอยูต่รงกลางที�มกํีาแพงปิดลอ้มอกีชั �นหนึ�ง ภายใน
กําแพงเมอืงเต็มไปที�อยูอ่าศยัของชา่งฝีมอืและสถานที�ฝึกอบรมชา่ง
ฝีมอื เพื�อรับใชง้านทางครสิตจักร
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เที�ยง  รว่มรับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร

บา่ย นําคณะเดนิทางตอ่สู่ เสน้ทางทวิทศันอ์นัสวยงาม SHIPKA PASS
ผา่นชมเมอืงชพิกา้ (Shipka) และ โบสถป์ระจาํเมอืงชพิกา้
(Shipka Memorial Church) โบสถค์รสิตน์กิายบลัแกเรี�ยน
ออโธดอกซ์ สรา้งขึ�นในปี ค.ศ.1885-1902 เพื�อเป็นอนุสรณส์ถาน
อทุศิใหแ้กท่หารรัสเซยี ยเูครน และบลัแกเรยี ที�เสยีชวีติในสงครามรุ
สโซ-่เตอรก์ชิ หรอืสงครามระหวา่งอาณาจักรอ็อตโตมนัและ
อาณาจักรรัสเซยีเมอืปี ค.ศ.1877 สู่ เมอืงคาซานลคั
(Kazanlak) แหลง่ปลกูกหุลาบที�ใหญท่ี�สดุในประเทศบลั
แกเรยี THE VALLEY OF ROSES และยงัถอืวา่เป็นเมอืงที�มี
หลกัฐานการตั �งถิ�นฐานมาตั �งแตย่คุสมยัหนิใหม่ ซึ�งถอืวา่มคีวามเกา่
แกท่ี�สดุในแถบนี� นําทา่นเขา้ชม สสุานโบราณชาวเธรเชยีนแหง่
คาซานลคั (Thracian Tomb of Kazanlak) ที�ไดรั้บการประกาศ
ใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม โดย UNESCO สสุานโบราณนี�
ไดรั้บการคน้พบในปีครสิตศ์กัราช 1944 มอีายตุั �งแตย่คุเฮลเลนสิตกิ
(Hellenistic) ราวปลายครสิตศ์ตวรรษที� 4 (กลางพทุธศตวรรษที�
10) สสุานแหง่นี�ตั �งอยูใ่กลเ้มอืงเซฟโตโปลสิ (Seutopolis)
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นครหลวงของพระเจา้เซฟเตสที� 3 (Seutes III) กษัตรยิแ์หง่เธรส
และเป็นสว่นหนึ�งของสสุานเธรเชยีน สสุานทรงรังผึ�งหรอืที�เรยีกวา่ ธ
อลอส (Tholos สสุานทรงโดมยอดแหลมคลา้ยรังผึ�ง) นี� มทีางเดนิ
แคบและหอ้งฝังศพรปูกลม ทั �งสองสว่นตกแตง่ดว้ยจติรกรรมฝาผนัง
แสดงภาพพธิกีรรมและวฒันธรรมการฝังศพของชาวเธรส จติรกรรม
เหลา่นี�เป็นงานยคุเฮลเลนสิตกิที�ไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ยา่งดี

จนไดเ้วลาอนัสมควร....ออกเดนิทางตอ่สู่ พลอฟดฟิ (Plovdiv)
เป็นเมอืงที�ใหญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศบลัแกเรยีรองจากเมอืง
โซเฟีย ถกูขึ�นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2019
(UNESCO WORLD HERITAGE) เป็นเมอืงที�มชี ื�อเสยีงดา้นความ
เกา่แกแ่ละวฒันธรรมที�หลากหลายและประวตัศิาสตรนั์บพันปี....แลว้
เขา้สูโ่รงแรมที�พัก

เย็น  รว่มรับประทานอาหารคํ�า ณ  ภตัตาคาร
คํ�า พักคา้งคนื ณ GRAND HOTEL,PLOVDIV หรอืเทยีบเทา่

(คนืที� 4)
วนัที�หก พลอฟดฟิ – เขตเมอืงเกา่ – อสิระชอ้ปปิ� ง – โซเฟีย – ชมเมอืง

– มหาวหิารอเล็กซานเดอร ์เนฟสกี
เชา้  อรณุสวสัดิ�....รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทาง

โรงแรม
พาทา่นเดนิชม เขตเมอืงเกา่ เดนิลดัเลาะบนถนนปหูนิคอบเบลิไป
เรื�อยๆ ซึ�งจะทําใหท้า่นหลงเสน่หข์องเมอืงนี� ตรอกเล็กซอยนอ้ยที�มี
อาคารบา้นเรอืนจากยคุเรอเนสซองส์ เรยีกวา่ จอรเ์จยีดี�เฮาส์ ซึ�ง
เป็นเอกลกัษณข์องอาคารในยคุฟื�นฟขูองบลัแกเรยี ผา่นชมศลิปะ
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วตัถโุบราณและอนุสาวรยีท์ี�มคีณุคา่ทางประวตัศิาสตรม์ากที�สดุแหง่
หนึ�งของโลก เชน่ โบราณสถานโรงละครกลางแจง้แบบโรมนั
(Roman Amphitheatre) หนึ�งในโรงละครโรมนัโบราณที�ไดรั้บ
การบรูณะรักษาและยงัคงความสมบรูณไ์วท้ี�สดุแหง่หนึ�งของโลก
สรา้งขึ�นในปี ค.ศ. 98-117 และชมภายนอกโบสถเ์ซนตส์คอนส
แตนตลิและเฮเลนา่ (St. Constantine and Helena ) หนึ�งใน
โบสถท์ี�เกา่แกท่ี�สดุของเมอืง ในอดตีเคยเป็นกําแพงป้อมปราการ
ของเมอืงบรวิาร สรา้งขึ�นเมื�อปี ค.ศ. 1832 อสิระใหท้า่นเดนิชมรอบ
อาณาบรเิวณ และเกบ็ภาพความประทบัใจ ตอ่ดว้ยสภาโรมนั
(Roman Forum) ผา่นชม สเุหรา่โบราณ (Dzhumaya
Mosque) สรา้งขึ�นในศตวรรษที� 14 ในชว่งการปกครองของออตโต
มนัเตริก์

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และชอ้ปปิ� งสนิคา้พื�นเมอืง อาทเิชน่
ผลติภณัฑจ์ากดอกกหุลาบซึ�งเป็นสนิคา้ขึ�นชื�อของประเทศบลัแก
เรยีที�เป็นไมว่า่จะเป็น สบู่ นํ�ามนัหอมที�สกดัจากดอกกหุลาบ โลชั�น
ทาผวิ ที� หรอื เสื�อผา้ กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ รวมไปถงึของที�ระลกึน่า
รักๆบน “ จตัรุสั สแตมโบลอฟ”(Stambolov Square) และ
“ถนนอเล็กซานดาร”์ (Alexandar Street)

เที�ยง  รว่มรับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร
บา่ย จากนั�นนําคณะเดนิทางตอ่สู่ กรงุโซเฟีย (Sofia) เมอืงหลวงและ

เมอืงที�ใหญท่ี�สดุของสาธารณรฐับลัแกเรยี เป็นเมอืงที�มี
ประวตัศิาสตรเ์กา่แกย่าวนานถงึ 7,000 ปี ซึ�งยงัคงเหลอืรอ่งรอยให ้
เห็นจากโบราณสถานในยคุตา่งๆ แตเ่ป็นที�น่าเสยีดายที�ถกูทําลาย
เสยีหายไปมากเมื�อครั �งสงครามรัสเซยีกบัตรุกี เมื�อ 200 กวา่ปีที�แลว้
แลว้พา เดนิชมเมอืง และ มหาวหิารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี
(Alexander Nevsky Cathedral) มหาวหิารครสิตจักรนกิายออ
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รโ์ธดอ๊กซท์ี�ใหญอ่นัดบัตน้ๆของภมูภิาคนี� มรีปูแบบการกอ่สรา้งของ
นโีอไบแซนไทน์ กอ่สรา้งในแบบโดมหลงัคาทรงกลมสเีขยีว สงูถงึ
53 เมตร ตกแตง่ดว้ยหนิออ่นที�วจิติรตระการตา และแวะเก็บภาพ
ความประทบัใจคู่ โบสถโ์ซเฟีย (The Sofia Synagogue) ซึ�ง
เป็นโบสถค์รสิตจักรที�อยูใ่กล ้ๆ กนั แวะผา่นชมพระราชวงัเดมิที�
จตัรุสับทัเทนเบริก์ (Battenberg Square) ซึ�งปัจจบุนัไดก้ลาย
เป็น
หอศลิป์แหง่ชาติ (National Art Gallery) ผา่นชม สวนสาธารณะ
เกา่ประเมอืงโซเฟีย ทาํเนยีบประธานาธบิดี และโบสถ์
เซนตจ์อรจ์ (St. George) เป็นโบสถค์รสิตท์ี�ถกูสรา้งขึ�นโดยชาว
โรมนั ในศตวรรษที� 4 กอ่สรา้งโดยใชอ้ฐิแดง และยงัถอืวา่เป็นอาคาร
เกา่แกท่ี�สดุในโซเฟีย

เย็น  รว่มรับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร ไฮไลท์ : พรอ้มชมการ
แสดงของชาวพื�นเมอืง

คํ�า พักคา้งคนื ณ FESTA HOTEL,SOFIA หรอืเทยีบเทา่ (คนืที� 5)
วนัที�เจ็ด โซเฟีย – รลิา่ – อารามมรดกโลกรลิา่ (Unesco) – โซเฟีย –

อสิระชอ้ปปิ� ง – สนามบนิโซเฟีย สนามบนิอสิตนับลู (แวะ
เปลี�ยนเครื�อง)

เชา้  อรณุสวสัดิ�....รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทาง
โรงแรม
พาคณะทา่นมุง่หนา้สู่ ภเูขารลีา่ ที�ระดบัความสงู 1,147 เมตรเหนอื
ระดบันํ�าทะเล ซึ�งสามารถมองเห็นแมนํ่�ารลิสกา้และดรสุยา่ วทิซา่ ที�
ไหลอยูเ่บื�องลา่งไดอ้ยา่งสวยงาม....เพื�อ ไฮไลท์ : เขา้ชมความเกา่
แกข่อง อารามมรดกโลกรลิา่ (Rila Monastery) อารามครสิต์
นกิายออรโ์ธดอกซท์ี�มชี ื�อเสยีงที�สดุ และมนัีกทอ่งเที�ยวมาเยี�ยมชม
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มากที�สดุ ชมความสวยงามของตวัวหิารที�ถกูสรา้งขึ�นในศตวรรษที�
10 โดยนักบญุจอหน์แหง่รลีา (St.John of Rila) ผูถ้อืสนัโดษและใช ้
ชวีติเขา้เงยีบในถํ�าและไดรั้บยกยอ่งเป็นนักบญุโดยนกิายออ
รโ์ธดอกซ์ อาศรมและหลมุศพของทา่นกลายเป็นสถานที�ศกัดิ�สทิธิ�
และไดก้ลายเป็นอารามซึ�งมบีทบาทสําคญัในดา้นจติวญิญาณและ
สงัคมของบลัแกเรยีในยคุกลาง นอกจากนี�ยงัเป็นแหลง่สะสม
ทรัพยส์มบตัิ และวสัดวุรรณกรรมอายกุวา่รอ้ยปีอกีเป็นจํานวนมาก
จนไดรั้บใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1983 อสิระใหท้า่นไดเ้ยี�ยมชม
อารามแหง่นี�

เที�ยง  รว่มรับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร
บา่ย แลว้เดนิทางกลบัสู่ กรงุโซเฟีย อกีครั �ง พาทา่นอสิระชอ้ปปิ�งและ

เลอืกซื�อสนิคา้แบรนดเ์นมชื�อดงั ณ ยา่นไวโตชา่ บเูลอวารด์
Vitosha Boulervard ยา่นชอ้ปปิ�งที�มชี ื�อเสยีงของเมอืงอกีแหง่
หนึ�ง และยงัเป็นถนนคนเดนิในยามคํ�าคนื ซึ�งจะมหีา้งสรรพสนิคา้
และรา้นรวงตา่งๆ รวมไปถงึรา้นอาหาร รา้นชา กาแฟ และบารต์า่งๆ
ไวใ้หไ้ดนั้�งพักผอ่นหยอ่นกาย
*** อสิระรบัประทานอาหารเย็น เพื�อใหท้า่นไดเ้ต็มอิ�มกบัการ
ชอ้ปปิ� งตามอธัยาศยั ***

18.00 น. จนกระทั�งไดเ้วลาอนัสมควร......นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ สนาม
บนิโซเฟีย (SOFIA AIRPORT) เพื�อเตรยีมตวัเดนิทางกลบัสู่
ประเทศไทย
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21.15 น. ✈ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์

เที�ยวบนิที� TK1030 (ใชเ้วลาบนิโดยรวม 1 ชั�วโมง 25 นาท)ี

22.45 น. ถงึ สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตรุกี เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง ใหท้า่
นไดย้ดืเสน้ยดืสายและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ�ง  DUTY FREE
หมายเหตุ : เนื�องจากเราเดนิทางมาเป็นหมูค่ณะ ดงันั�นเมื�อเครื�องลง
จอดแลว้.....รบกวนผูเ้ดนิทางทกุทา่นโปรดรอหวัหนา้ทวัรอ์ยูบ่น
เครื�องกอ่น เพื�อที�หวัหนา้ทวัรจ์ะไดนํ้าทา่นลงจากเครื�องพรอ้มๆกนั
ไปขึ�นรถตอ่ไปยงัอาคารสําหรับผูโ้ดยสารตอ่เครื�อง เพื�อป้องกนัการ
สบัสนและพลดัหลงกนั

วนัที�แปด สนามบนิอสิตนับลู (แวะเปลี�ยนเครื�อง) – สนามบนิสวุรรณภมู ิ
01.45 น. ✈เดนิทางตอ่สูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์

เที�ยวบนิที� TK068 (ใชเ้วลาบนิโดยรวม 9 ชั�วโมง 15 นาท)ี
15.25 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ....พรอ้มกบัความประทบัใจมริู ้

ลมื ☺

*** ขอบพระคณุทกุทา่นที�วางใจในงานบรกิาร
ของเรา ***

1. อตัราคา่บตัรโดยสารเครื�องบนิระหวา่งประเทศ แบบหมูค่ณะชั �นประหยดั ไป -
กลบัพรอ้มกนั โดยสายการบนิเตอรก์ซิ แอรไ์ลน์ ซึ�งราคาถกูตรวจสอบ ณ
วนัที� 19/12/2565 ไมส่ามารถเลอืกที�นั�งหรอืระบเุลขที�นั�งได ้ เนื�องจาก
เป็นการสํารองที�นั�งแบบหมูค่ณะ

2. ราคาบตัรโดยสารเครื�องบนิที�นําเสนอนั�นเป็นราคาเริ�มตน้ ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัการ
ยนืยนัจากทางสายการบนิในวนัและ เวลาที�ทําการสํารองที�นั�ง หากราคาบตัร
โดยสารเครื�องบนิสงูกวา่ราคาที�แจง้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�เรยีกเกบ็เพิ�มตามที�
เกดิขึ�นจรงิ หรอืเปลี�ยนแปลงวนัเดนิทาง
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3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคา อนัเนื�องมาจากคา่ภาษีนํ�ามนั
และคา่ประกนัภยัที�เพิ�มขึ�นจากราคานํ�ามนั ทางบรษัิทฯจะทําการแจง้ทา่นกอ่น
วนัที�มกีารออกบตัรโดยสารเครื�องบนิ โดยใชเ้อกสารอา้งองิจากสายการบนิเป็น
หลกัฐาน ในกรณีเปลี�ยนแปลงราคาขา้งตน้

1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลี�ยนเวลาเที�ยว เปลี�ยนแปลงรายการเที�ยว
บางประการในรายการทวัร์ หรอืบอกเลกิตามความเหมาะสม อนัเนื�องจาก
สภาวะของโรคระบาด,โรคตดิตอ่,อบุตัเิหต,ุสภาวะอากาศ,ภยัธรรมชาต,ิสภาพ
การจราจร,การเมอืง,ความลา่ชา้ของเที�ยวบนิ,สายการเดนิเรอื,รถไฟ,พาหนะ
ทอ้งถิ�น,โจรกรรม,วนิาศกรรม,อคัคภียั,การผละงาน,การจลาจล,สงคราม
การเมอืง,การนัดหยดุงาน โดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ แตย่ดึถอืประโยชนท์ี�ทา่นจะ
ไดรั้บเป็นสําคญั

2. อตัราคา่บรกิารทั �งหมด คดิคํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยน และราคาบตัรโดยสาร
ณ 19/12/2565 บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลี�ยนราคาคา่บรกิาร
ทั �งหมด ในกรณีที�มกีารขึ�นราคาคา่ตั�วเครื�องบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ
คา่ธรรมเนยีมนํ�ามนั  หรอืมกีารเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน

3. การเดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางข ั�นตํ�า (ผูใ้หญ)่ 25 / ตอ่ 1 คณะ บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเลื�อนการเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงราคาทวัรใ์นกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมค่รบ

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิี�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆในกรณีที�เกดิ
เหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของเที�ยวบนิ,สายการเดนิเรอื,รถไฟ,
พาหนะทอ้งถิ�น,สภาวะของโรคระบาด,โรคตดิตอ่,อบุตัเิหต,ุสภาวะอากาศ,ภยั
ธรรมชาต,ิสภาพการจราจร,การเมอืง,โจรกรรม,วนิาศกรรม,อคัคภียั,การผละ
งาน,การจลาจล,สงครามการเมอืง,การนัดหยดุงาน และการผันผวนของอตัรา
แลกเปลี�ยนเงนิตราระหวา่งประเทศ หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�ตา่งๆ ที�
เหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ

5. โรงแรมที�พักเป็นโรงแรมที�เสนอราคาแตย่งัมไิดทํ้าการจองใดๆทั �งสิ�น หาก
เป็นชว่งเทศกาลหรอืงานแฟรต์า่งๆ หากโรงแรมไมส่ามารถสํารองหอ้งได ้ ให ้
คดิราคาเพิ�มขึ�นตามความเป็นจรงิจากผูเ้ดนิทางได ้

6. โรงแรมสว่นใหญไ่มม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น (Triple Room) หรอืมจํีานวนจํากดั
บางโรงแรมอาจจัดเป็นหอ้งพักคู ่และเพิ�มเตยีงเสรมิให ้(Extra Bed)
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7. หากโรงแรมไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น (Triple Room) หรอืไมม่เีตยีงเสรมิให ้
ทา่นจําเป็นตอ้งแยกเป็นพักหอ้งเดี�ยว และตอ้งชาํระคา่หอ้งพักเดี�ยวเพิ�ม

8. เนื�องจากรายการทวัรน์ี�เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ ทางบรษัิทฯไดช้าํระใหก้บั
บรษัิทตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมารวมการบรกิารเชน่กนั ดงันั�นหากทา่นไม่
ไดท้อ่งเที�ยวพรอ้มคณะตามรายการที�ระบเุอาไว ้ เชน่ คา่อาหาร, คา่นําเที�ยว
สถานที�ตา่งๆ ทา่นจะขอหกัคา่บรกิารคนืไมไ่ด ้ เพราะบรษัิทฯตอ้งอยูภ่ายใตก้าร
จัดการที�มเีงื�อนไขกบัองคก์รนั�นเชน่กนั เชน่ การยกเลกิวนิาทสีดุทา้ยหลงัจาก
การยนืยนัแลว้ เป็นตน้

9. การถกูปฎเิสธวซีา่และการออกจากเมอืงไทยหรอืถกูปฎเิสธการเขา้เมอืงจาก
ประเทศนั�นๆในรายการทวัร์ ในกรณีที�ทา่นมสี ิ�งผดิกฎหมายหรอืสิ�งของหา้มนํา
เขา้ประเทศหรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปใน
ทางเสื�อมเสยี หรอืดว้ยวา่เหตผุลใดๆจนทําใหท้า่นไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไป
ได ้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิี�จะไมค่นืเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น

10. ในกรณีที�ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมข่อรับผดิชอบใดๆ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออก
นอกประเทศใดประเทศหนึ�ง เพราะโดยปกตเิราใชห้นังสอืเดนิทาง
บคุคลธรรมดาเลม่สเีลอืดหมู

11. กรณีที�ทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดัเพื�อเดนิทางไปกบัทวัรข์องบรษัิทฯ
โปรดขอคํายนืยนัจากฝ่ายขายกอ่น วา่ทวัรนั์�นๆมกีารยนืยนัการเดนิทางจรงิ
กอ่นที�ทา่นทําการออกตั�วภายในประเทศ หรอืจองรถทวัรม์ายงักรงุเทพฯ หาก
ทา่นทําการออกตั�ว โดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงานขายแลว้ และทวัรนั์�น
มกีารถกูยกเลกิหรอืเลื�อนการเดนิทาง บรษัิทฯไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ
ทั �งสิ�น

12. เมื�อทา่นไดช้าํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ั �งหมด มกีารชาํระโดยตรงกบัทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆ
ของทางบรษัิทฯ แลว้

อตัราคา่บรกิาร
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กาํหนดการ
เดนิทาง

ผูใ้หญ่
(พกัหอ้งละ2

ทา่น)

เด็กพกักบั
ผูใ้หญ ่2 ทา่น
(มเีตยีงเสรมิ)

พกัเดี�ยว
จา่ยเพิ�ม

จาํนว
น

ที�น ั�ง
21-28 ม.ีค. 66 85,900 86,000 11,000 25

อตัรานี�รวม
✔ คา่บตัรโดยสารเครื�องบนิระหวา่งประเทศ ชั �นประหยดั ไป - กลบัพรอ้ม
กนั ตามที�ระบใุนรายการ
✔ คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีนํ�ามนั และคา่ประกนัภยัทกุแหง่ของสายการบนิ

(โดยคดิจากอตัรา ณ วนัที� 19 ธ.ค. 65 )
✔ คา่นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางสําหรับหิ�วขึ�นเครื�อง 7KG ตอ่ทา่น/ตอ่เที�ยว,
กระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื�องไมเ่กนิ 1 ชิ�นๆละ ไมเ่กนิ 20KG ตอ่ทา่น / ตอ่
เที�ยว
✔ คา่โรงแรมที�พักระดบัมาตรฐาน 4 ดาว (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) ตามที�ระบใุน

รายการ
✔ คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามที�ระบใุนรายการ
✔ คา่อาหาร และนํ�าดื�ม ตามมาตรฐานระดบัภตัตาคาร
✔ คา่พาหนะตลอดการเดนิทาง วนัละ 12 ชั�วโมง ตามมาตรฐานยโุรป
✔ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทอ่งเที�ยวประเทศโรมาเนยี (ยื�นแบบหมูค่ณะ) ** หาก

สถานทตูไดก้าํหนดวนัในการยื�นขอวซีา่แลว้ ลกูคา้ทา่นใดไมส่ามารถยื�น
เอกสารไดท้นัตามที�กาํหนด จะตอ้งชําระรายเดี�ยวเพิ�ม เร ิ�มตน้ทา่นละ
500++ บาท
✔ คา่หวัหนา้ทวัรผ์ูช้าํนาญของทางบรษัิทฯ จากกรงุเทพฯ ที�คอยอํานวย
ความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง
✔ คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิ�นตลอดการเดนิทาง
✔ คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น คนขบัรถตลอดการเดนิทาง
✔คา่ประกนัสขุภาพ รวมคุม้ครองการรักษาพยาบาลจากไวรัสโคโรน่า

(COVID-19) และประกนัภยัอบุตัเิหตทุี�ใชสํ้าหรับในการยื�นขอวซีา่ในวงเงนิ
ทา่นละ 2,000,000 บาท สําหรับผูเ้ดนิทางอายุ 1-75 ปี เงื�อนไขตาม
กรมธรรม์ ** หากทา่นประสงคท์ี�จะซื�อประกนัเพิ�มเตมิ เพื�อเพิ�มคุม้ครอง
ในสว่นอื�นๆเพิ�ม กรณุาสอบถามรายละเอยีดกบัทางเจา้หนา้ที�บรษิทัฯ
**
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✔ Free WIFI บนรถบสั
✔ บรกิารนํ�าดื�มวนัละ 1 ขวด ขนาด 0.5 LTR / ตอ่ 1 ทา่น ตลอดการเดนิทาง
✔ ยาสามญัประจําบา้นและชดุปฐมพยาบาลเบื�องตน้สําหรับผูเ้ดนิทาง
✔ อาหารเสรมิระหวา่งมื�ออาหารโดยจัดเตรยีมจากที�ประเทศไทย

อตัรานี�ไมร่วม

คา่ทําหนังสอืเดนิทางสําหรับหน่วยงานขา้ราชการ และบคุคลธรรมดา
คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว
คา่ทําหนังสอืรับรองการฉดีวคัซนี  (E-Vaccine Passport)
คา่ทําใบรับรองการฉดีวคัซนี (ของแอปหมอพรอ้ม)
คา่ตรวจ RT PCR / ATK พรอ้มใบรับรองแพทย ์(หากมขีอ้บงัคบัใช)้
คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัโรคโควดิ-19 นอกเหนอืจากการคุม้ครองของ
ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล
คา่ประกนัสขุภาพ รวมคุม้ครองการรักษาพยาบาลจากไวรัสโคโรน่า
(COVID-19) และประกนัภยัอบุตัเิหตทุี�ใชสํ้าหรับในการยื�นขอวซีา่ในวงเงนิ
ทา่นละ 2,000,000 บาท สําหรับผูเ้ดนิทางอายุ 75 ปีขึ�นไป ทา่นจะตอ้งชาํระ
เบี�ยประกนัเพิ�ม ทา่นละ 400 บาท ** หากทา่นประสงคท์ี�จะซื�อประกนั
เพิ�มเตมิ เพื�อเพิ�มคุม้ครองในสว่นอื�นๆเพิ�ม กรณุาสอบถามรายละเอยีด
กบัทางเจา้หนา้ที�บรษิทัฯ **
คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที�ไมร่ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม,คา่
โทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ, คา่อาหาร /คา่เครื�องดื�มสั�งพเิศษนอกรายการ, คา่
เครื�องดื�มที�มแีอลกอฮอล,์คา่ซกัรดี,คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วย
จากโรคประจําตวั  เป็นตน้
คา่นํ�าหนักของกระเป๋าเดนิทางที�เกนิกวา่สายการบนิกําหนดไว ้
คา่ทปิของหวัหนา้ทวัร ์ขึ�นอยูก่บัความพงึพอใจของทา่นเป็นหลกั
คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม (Porter) ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและ
ทรัพยส์นิของทา่นดว้ยตวัทา่นเอง
คา่ธรรมเนยีมนํ�ามนัหรอืภาษีสนามบนิที�ทางสายการบนิเรยีกเกบ็เพิ�มเตมิ
หลงัจากวนัที� 19/12/2565
คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3 %
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เอกสารประกอบการยื�นขอวซีา่โรมาเนยี
ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื�นประมาณ 15 - 30

วนัทาํการ ไมม่ยี ื�นดว่น
*** เอกสารทกุชนดิหา้มมกีารขดีเขยีนทบัตวัเอกสาร ซึ�งมผีลตอ่การ

พจิารณาอนุมตัอิอกวซีา่ของทา่น ***
1. หนงัสอืเดนิทาง(Passport) ที�มอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน และ
มหีนา้วา่งสําหรับประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ ,หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่
(ถา้ม)ี เพื�อใชป้ระกอบกรณีเป็นเลม่ใหม ่และยงัไมเ่คยใชง้าน

2. รปูถา่ยสี ฉากหลงัสขีาว หนา้ตรง ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. ใบหนา้
80%จํานวน 2 ใบ และถา่ยไมเ่กนิ 3 เดอืน เป็นรปูที�ถา่ยจากรา้นถา่ยรปู
เทา่นั�น ไมใ่ชร่ปูสติ�กเกอร์ หา้มสวมแวน่ตาแฟช ั�น (ตอ้งเป็นแวน่
สายตาเทา่น ั�น ) หา้มสวมเครื�องประดบั หรอืหมวก , ใบหแูละคิ�วจะ
ตอ้งปรากฏบนภาพถา่ย และไมส่วมใสส่ ิ�งตา่งๆบนใบหนา้หรอืศรษีะ
รปูตามตวัอยา่ง

3. สาํเนาทะเบยีนบา้น, บตัรประชาชน, สาํเนาบตัรขา้ราชการ (ถา้ม)ี,
สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ – นามสกลุ (กรณีมกีารเปลี�ยนชื�อสกลุ) พรอ้ม
ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ (ถา้ม)ี

4. กรณีสมรสแลว้ สําเนาทะเบยีนสมรส,
สําเนาใบหยา่, สําเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่
สมรสเสยีชวีติ) พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษา
องักฤษ

5. หลกัฐานการทาํงาน (เป็นภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจบุนัเทา่นั�น)
5.1 กรณีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน หนังสอืรับรองการทํางานจาก

บรษัิทฯ หวัจดหมายตอ้งเป็นหวับรษัิทฯ ใช้ To Whom It May
Concern แทนการใสช่ื�อของสถานทตู ”เทา่น ั�น” โดยระบุ
ตําแหน่งงาน, เงนิเดอืน, วนัเริ�มทํางานและชว่งเวลาที�อนุมตัใิหล้า
หยดุ หลงัจากน ั�นจะกลบัมาทาํงานตามปกตหิลงัครบกาํหนดลา
โดยระบชุื�อประเทศ มตีราประทบัของบรษัิทฯพรอ้มลายเซน็ของ
เจา้หนา้ที�ผูม้อํีานาจ

5.2 กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้ , สําเนาใบทะเบยีน
พาณชิย ์, หนังสอืรับรองการ
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จดทะเบยีนที�มชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทั �ง
เซน็ชื�อกรรมการผูม้อํีานาจรับรองสําเนาและประทบัตราบรษัิทฯ (คดั
ลอกสําเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน) มลีายเซน็ของเจา้พนักงาน
ผูค้ดัลอกเอกสารให ้

5.3 กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทาง
โรงเรยีนหรอืสถาบนัที�กําลงัศกึษาอยูเ่ทา่นั�น หวัจดหมายเป็นหวั
โรงเรยีน ใช้ To Whom It May Concern แทนการใสช่ื�อของ
สถานทตู ”เทา่น ั�น” มตีราประทบัของโรงเรยีนพรอ้มลายเซน็ของผู ้
มอํีานาจในการออกเอกสาร  พรอ้มสําเนาบตัรนักเรยีน หรอืนักศกึษา

5.4 กรณีเป็นขา้ราชการ ใชห้นังสอืรับรองตําแหน่งจากตน้สงักดั ระบุ
ตําแหน่ง เงนิเดอืน อายกุารทํางาน มตีราประทบัของหน่วยงาน พรอ้ม
ลายเซน็ของเจา้หนา้ที�ผูม้อํีานาจออกเอกสาร

5.5 กรณีเกษยีณอายุ ใชห้นังสอืรับรองการเกษียณอายจุากหน่วยงาน
(กรณีเคยเป็นขา้ราชการ)
ใช้ To Whom It May Concern แทนการใสช่ื�อของสถานทตู ”
เทา่น ั�น” พรอ้มลายเซน็ของเจา้หนา้ที�ผูม้อํีานาจออกเอกสาร , เขยีน
จดหมายรับรองการเกษียณอายงุานดว้ยตวัทา่นเองเป็นภาษาองักฤษ
(กรณีเคยเป็นพนักงานเอกชนทั�วไป)

6.    หลกัฐานการเงนิ (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจบุนัเทา่นั�น)
6.1 สเตทเมนท์ (Statement) ของ บญัชอีอมทรัพยเ์ทา่นั�น ยอ้นหลงั 6

เดอืน ซึ�งออกโดยธนาคาร และออกชื�อ-นามสกลุเจา้ของบญัชเีป็น
ภาษาองักฤษ (สะกดชื�อ-นามสกลุตรงตามหนา้หนังสอืเดนิทาง) มี
ตราประทบัของธนาคาร พรอ้มลายเซน็ของเจา้หนา้ที�ธนาคารทกุหนา้
ควร เลอืกบญัชทีี�มกีารเขา้ – ออกของเงนิสมํ�าเสมอ มยีอดคงเหลอื
ไมตํ่�ากวา่ 6 หลกั เพื�อแสดงใหเ้ห็นวา่ทา่นมฐีานะการเงนิเพยีงพอที�
จะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยการเดนิทาง และทา่นตอ้งนําสมดุบญัชอีอม
ทรัพย์ (ตวัจรงิ) พรอ้มยื�นเอกสารอยา่งอื�นรว่มดว้ย เชน่ ใบซื�อหุน้, ใบ
กองทนุ , สําเนาโฉนดที�ดนิ , สลปิเงนิเดอืน (กรณียงัเป็นพนักงาน
ตอ้งใช)้,ใบรับรองเงนิเดอืนขา้ราชการบํานาญ มาแสดงในวนัที�ยื�นขอ
วซีา่

6.2 ในกรณีที�ตอ้งใหบ้คุคลอื�นรบัรองคา่ใชจ้า่ยให้ ตอ้งทําเป็น
หนังสอืรับรองฐานะการเงนิของบญัชี
ออมทรัพย์ (Bank Guarantee) ที�ออกจากทางธนาคารเทา่นั�น โดย
ระบชุื�อเจา้ของบญัชี และบคุคลที�เจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้
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(สะกดชอื-นามสกลุภาษาองักฤษตรงตามหนา้หนังสอืเดนิทาง) โดย
ชดัเจน ตอ้งมตีราประทบัของธนาคารพรอ้มลายเซน็ของเจา้หนา้ที�
ธนาคาร พรอ้มทั �งเอกสารประกอบอยา่งอื�นของผูรั้บรองการเงนิ เชน่
สําเนาหนังสอืเดนิทางของผูรั้บรอง และเอกสารอื�นที�สามารถบง่บอก
ถงึความสมัพันธก์นั และเหตผุลในการออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นได ้

7. เด็กอายตุํ�ากวา่ 20 ปี ตอ้งมสีาํเนาสตูบิตัร และถา้ไมไ่ดเ้ดนิทาง
พรอ้มบดิามารดาหรอืคนใดคนหนึ�ง จะตอ้งไปทําหนังสอืยนิยอมให ้
เดนิทางไปตา่งประเทศจากอําเภอหรอืเขตที�ทา่นอาศยัอยู่ โดยระบชุื�อผูท้ี�
เด็กเดนิทางไปดว้ย พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทาง
ของบดิา /มารดา กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของบดิาหรอืมารดา
เพยีงคนเดยีว จะตอ้งมหีลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผู ้
นั �น เชน่ สําเนาใบหยา่ พรอ้มทั �งบนัทกึการหยา่ซึ�งแสดงวา่เป็นผู ้
รับผดิชอบเด็ก และเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ้ื�น จะตอ้งมหีลกัฐาน
รับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้ �น เชน่ หนังสอืรับรอง
บตุรบญุธรรม เป็นตน้ และผูป้กครองตอ้งมาแสดงตวัพรอ้มเด็ก ณ วนัที�ยื�นวี
ซา่ดว้ย

*** การอนมุตัวิซีา่ข ึ�นอยูก่บัทางสถานทตูเทา่น ั�น  บรษิทัฯเป็นเพยีงตวัแทน
ในการยื�นเอกสารใหเ้ทา่น ั�น ***

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิไดท้กุเวลา
หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ

เง ื�อนไขการจองทวัร ์
● สง่ใบจองพรอ้มสําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางที�มอีายกุารใชง้านไมต่ํ�ากวา่ 6
เดอืน ชาํระเงนิคา่มดัจํา ทา่นละ 30,000.- บาท ภายใน 3 วนันับจากวนัที�มกีาร
ทําจอง สําหรับคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอืโปรดชาํระภายใน 30 วนัทําการกอ่นการ
เดนิทาง หากทา่นไมช่าํระเงนิตามวนัที�กําหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการ
เดนิทางโดยไมม่เีงื�อนไข

● หากทา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ กรณุาสง่ (อเีมล) ใบนําฝากมาที�เจา้หนา้ที�ฝ่าย
ขายที�ดแูลทา่น  พรอ้มแจง้ขอ้มลูของทา่น
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o ชื�อ-นามสกลุ
o โปรดระบชุื�อโปรแกรมทวัร ์ พรอ้มระบวุนัเดนิทาง
o เบอรโ์ทรศพัทท์ี�ตดิตอ่กลบัได ้
o แจง้ความประสงคก์รณีพเิศษ เชน่ อาหารมสุลมิ มงัสวรัิติ แพอ้าหาร รถ
เข็นบรกิารที�สนามบนิ  เป็นตน้

● บรษัิทฯ ใครข่อสงวนสทิธิ�ในยนืยนัที�นั�งการเดนิทาง สําหรับผูท้ี�ชาํระเงนิคา่
มดัจําการเดนิทางมาแลว้เทา่นั�น
หมายเหตุ
❖ กรณีที�สง่ใบจองทวัรม์ากอ่น จะมกํีาหนดการชาํระคา่มดัจําหลงัการสง่ใบจอง
ทวัรม์าใหบ้รษัิทฯ ภายใน 3 วนั

หากเกนิจากวนัที�กําหนดไว ้ทางบรษัิทฯใครข่อพจิารณาสถานะการจอง
❖ การไมชํ่าระเงนิตามกาํหนดนดัหมาย ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ
ยกเลกิและการคนืเงนิมดัจาํ

เง ื�อนไขการยกเลกิ
● ยกเลกิกอ่นการเดนิทางมากกวา่ 30 วนัทําการ หรอืกอ่นหนา้นั�น ทางบรษัิทฯ
จะคนืคา่มดัจําใหท้ั �งหมด
ยกเวน้คณะที�เดนิทางตรงชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการันตมีดัจํากบัสาย
การบนิ หรอืคณะที�มกีารการันตคีา่มดัจําที�พักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทน
ในประเทศหรอืตา่งประเทศ และไมอ่าจขอคนืเงนิได ้

● ยกเลกิกอ่นการเดนิทางมากกวา่ 15 - 29 วนัทําการ หกัคา่ใชจ้า่ย 50% ของ
ราคาทวัร ์ และคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่บรกิารยื�นวซีา่ (ถา้ม)ี

● ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ภายใน 1-14 วนัทําการ ทางบรษัิทฯขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย
ทั �งหมดเต็มจํานวน เนื�องจากบรษัิทฯมกีารทําสํารองจา่ยคา่ตั�วเครื�องบนิ รวม
ถงึคา่ใชจ้า่ยตา่งๆกบับรษัิททวัรใ์นประเทศหรอืตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้

● ยกเวน้กรุป๊ที�เดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาล ที�ตอ้งการันตมีดัจํากบัสายการ
บนิหรอืกรุป๊ที�มกีารการันตคีา่มดัจําที�พักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนใน
ประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้ รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่
ทวัรท์ั �งหมด เนื�องจากคา่ตั�วเป็นการเหมาจา่ยในเที�ยวบนินั�นๆ

● ในการยื�นขอวซีา่ เพื�อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กท่กุ ๆ ทา่น กรณุาจัด
เตรยีมเอกสารใหค้รบตามที�ระบุ พรอ้มสง่มอบเอกสารประกอบการยื�นวซีา่ 20
วนั กอ่นวนัเดนิทางใหท้างบรษัิทฯ ***ในกรณีที�เอกสารของทา่นไม่
สมบรูณ์ ทางสถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนมุตัวิซีา่ของทา่นได้ และ
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ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมใหมเ่อง หากตอ้งการยื�นวซีา่อกีคร ั�งหนึ�ง
***

● หากทา่นจองและใหเ้อกสารในการยื�นวซีา่ลา่ชา้ ไมท่นักําหนดการออกตั�วกบั

ทางสายการบนิ และผลวซีา่ของทา่น ไมผ่า่น บรษัิทฯ ใครข่อสงวนสทิธิ�ในการ

คนืเงนิมดัจําทั �งหมด
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