
 

ใบอนญุาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที ่ 11/01967 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บราซอฟ – โบสถด์ า – บราน – ปราสาทแดรก็คูล่า 
ซนิายา – ปราสาทเพเลส – บูคาเรสท์ – อาคารรฐัสภา 

เวลโิก ้ทารโ์นโว – ปราสาทซารเ์รเวต – หมู่บา้นอารบ์านาสซี ่
พลอฟดฟิ – โรงละครยุคโรมนั – อารามมรดกโลกรีล่า 

โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย – โบสถอ์เลก็ซานเดอรเ์นฟสกี้  – พพิธิภณัฑบ์ลัแกเรีย  

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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ก าหนดการเดนิทาง 12-19 ต.ค. / 19-26 ต.ค. 2562 (62,900.-) 

 28 ธ.ค. 2562-4 ม.ค. 2563 (69,900.-) 

 

..... รายละเอยีดการเดนิทาง ..... 

 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – บคูาเรสท ์ (โรมาเนยี) 
 

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ ชัน้ที ่ 4 ผูโ้ดยสารขาออก ประตทูางเขา้ที ่ 8 

เคานเ์ตอรแ์ถว P  สายการบนิการต์า้ร์ แอรเ์วย ์ (QR ... QATAR AIRWAYS) ....   
เจา้หนา้ที่เอฟวนีวิ ทวัร์  ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน 

 

 กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จดุนดัพบ  

 บริษัทฯ  จดัเตรียมปา้ยชือ่ของทา่นพรอ้มโบว ์เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะน ามาแจกคืนให้ท่าน 
พร้อมได้จดัเตรียมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

 กฎของสายการบิน......สิ่งของท่ีเป็นของมีคม และของเหลวปรมิาณทีม่ากกวา่ 100 มลิลลิติร 

หา้มน าตดิตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้าท่ีซื้อภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE  เท่านั้น 

  

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะนั้นจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเคร่ือง*** 

ทุกทา่นกรณุาตรงตอ่เวลา......ตามเวลาทีก่ าหนดไวใ้นบตัรโดยสารเครือ่งบนิ Boarding Pass 
 

09.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮ้า  ประเทศกาต้าร์  โดยเท่ียวบินท่ี  QR 831 

(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ  7 ชั่วโมง 35 นาที) 

12.20 น. เดินทางถึงกรุงโดฮ้า  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

15.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงบูคาเรสท์  ประเทศโรมาเนีย  โดยเท่ียวบินท่ี  QR 219 

(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ  6 ชั่วโมง 25 นาที) 

20.35 น. เดินทางถึงสนามบนิโอโธเพนน ีเมอืงบคูาเรสท์ ประเทศโรมาเนยี 

(เวลายโุรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

(เวลายโุรป ... ฤดูหนาว (พ.ย.-ม.ีค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  CAPITOL  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่องของการเดนิทาง    บคูาเรสท์ – บราซอฟ 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเข้าชม อาคารรฐัสภา หรือ ท าเนยีบประธานาธบิด ีของประเทศโรมาเนีย (PALACE OF 

PALIAMENT) ท่ีใหญ่โตโอฬารของอดีตประธานาธิบดจีอมเผด็จการ นิโคไล เชาเชสคู และนางเอ

ลินา ภรยิา ผู้ซึ่งอยากมีชีวติหรูหราประหนึ่งเอวิต้า เปรอง ได้รับการยกยอ่งว่าเป็น อาคาร

รฐัสภานีไ้ดช้ือ่วา่มขีนาดใหญเ่ปน็อนัดบั 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา 

และมีจ านวนห้องมากถึง 2,000 ห้อง ใช้เวลาสร้างนานถึง 5 ปี โดยใช้สถาปนิกถึง 700 คน 

และแรงงานถึง 30,000 คน โดยสร้างแบบสถาปตัยกรรมโรมาเนียท้ัง

โครงสร้าง และการตกแต่งท้ังภายนอก และภายในอาคาร ตกแต่งอย่าง

วิจิตรตระการตา แตล่ะห้องของอาคารจะมีรูปแบบการตกแต่งเฉพาะตวั 

โทนสีของห้อง สีผ้าม่านและวัสดุตกแต่งจะมีลักษณะกลมกลืนกัน พรมท่ี

ใช้ปูพื้นในอาคารก็มีขนาดใหญ่มาก ซึ่งช่างฝีมือจะถักทอกนัจนเสร็จเป็น

ผืนใหญ่มีขนาดรวมกนัถึง 54 ตัน โดยเฉพาะห้องแกรนด์บอลลูม ท่ีได้มี

การตกแต่งโคมไฟประดบัโบฮเีมีย น้ าหนักถึง 5 ตัน ปูพืน้ด้วยพรมเปอร์เซียผืนใหญ่ และชมห้อง

รับรองสรา้งจากหินอ่อนจากเมืองคาราร่า ประเทศอิตาลี ท่ีมีความงดงามมากแห่งหนึ่ง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู ่เมอืงบราซอฟ เมืองใหญ่ท่ีสุดแห่งแคว้นทรานซิลวาเนยี แคว้นท่ีสวยงามและมี

ชื่อเสียงของโรมาเนีย แคว้นนี้เกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 12 โดยชาวแซกซอน ซึ่งเคยถูกปกครองโดย

ชนชาติเยอรมัน และเป็นศูนย์กลางการค้าของชาวแซกซอน อาคารโดยท่ัวไปจึงตกแต่งตาม

สไตล์เยอรมัน 

(ระยะทางประมาณ  185  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง 30 นาที) 

จากนั้น น าท่านเข้าชม โบสถด์ า (Black Church) เป็นโบสถ์ท่ีมีชื่อเสียง ซึ่งจดัเป็นโบสถส์ถาปตัยกรรม

โกธิคทีใ่หญ่ทีส่ดุของโรมาเนยี ซึ่งในเร่ิมแรกไม่ได้มีหลักฐานแน่นอนว่าถูกสรา้งเมื่อใด แต่ได้

สร้างข้ึนให้เป็นโบสถ์โรมันคาธอลิคเพื่ออุทิศให้พระแม่มารี เพื่อทดแทน

โบสถ์หลังเก่าท่ีมีการปฏิรูปสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1383-1385 หลังจากท่ีถูก

พวกมองโกลบุกเข้ามาท าลายเมื่อปี ค.ศ. 1242 และปี ค.ศ. 1477 ก็ได้มี

การก่อสร้างเพิ่มเติมข้ึนอีกหลังจากท่ีพวกเตอร์กิสบกุเข้าท าลายในปี ค.ศ. 

142 จากนั้น น าท่านชมโรงเรยีนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย จากนั้น 

น าท่านเดินเล่นชมตลาดใหญ่ใจกลางเมือง ชมจตัุรสักลางเมือง ซึ่งมีหอ

นาฬิกาท่ีสวยงามสูงโดดเด่น ท่ีแสดงเวลาให้กับผู้คนท่ีเดินผ่านไปมา ถนนคนเดินมีขายสินค้า

มากมายหลายชนิด โดยเฉพาะร้านหนังสือท่ีได้รับความสนใจเป็นเอย่างมากมาย 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  RAMADA BRASOV  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง    บราซอฟ – บราน – ซนิายา – บคูาเรสท ์
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงบราน เมืองท่ีมีชื่อเสียงมากอีก

เมืองหนึ่งของโรมาเนีย เมืองซ่ึงได้ชื่อว่าเป็นท่ีอยู่ของแวม

ไพร์ จากนั้น น าท่านเข้าชม ปราสาทบราน หรือท่ีรู้จกักัน

ในนาม "ปราสาทแดรก็-คลูา่" สร้างข้ึนในในศตวรรษ    

ท่ี 14 เป็นปราสาทท่ีได้รับการยกย่องวา่สวยงามท่ีสุดใน

โรมาเนีย ตั้งเด่นเป็นสง่าอยูบ่นยอด สร้างข้ึนเพื่อเป็นป้อม

ควบคุมเส้นทางการค้า และเก็บภาษีระหว่างแคว้นวาลันเซีย และแคว้นทรานซิลวาเนีย  

(ระยะทางประมาณ  27  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  45 นาที) 

10.30 น. น าท่านเดินทางสู ่เมอืงซนิายา เมืองสกีรีสอร์ทท่ีตั้งอยู่บนเทือกเขาคาร์เปเทียน มีภูมิประเทศ

สวยงามจนได้รับฉายาว่าเป็น สวสินอ้ยแห่งยโุรปตะวนัออก 

(ระยะทางประมาณ  52  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 15 นาที) 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเข้าชม ปราสาทเพเลส ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาบูเซกิ กลางป่าสนบนเทือกเขาคาร์เปเทียน 

เป็นปราสาทท่ีได้รับการยกย่องว่าสวยงาม และคงสภาพสมบูรณ์ท่ีสุดในโรมาเนีย สร้างข้ึนโดย

กษัตริย์คาโรล ท่ี 1 เพื่อใช้เป็นท่ีประทับในช่วงฤดรู้อน

ปราสาทนี้ใช้เวลาสรา้งนานถึง 10 ปี ตัวปราสาทเป็นศิลปะ

แบบเยอรมัน ภายในปราสาทตกแต่งหรูหราอลังการ ด้วย

ไม้แกะสลักลวดลายงดงาม เป็นปราสาทท่ีรวบรวมงาน

ศิลปะท่ีสวยงามมากมายจากประเทศต่าง ๆ ในยุโรป เช่น 

โคมไฟระย้าจากอิตาลี รูปภาพติดผนังจากฝรั่งเศส เป็นต้น  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่  กรุงบคูาเรสต ์  เมืองหลวงของประเทศโรมาเนีย ได้รับสมญานามว่า ปารสี

นอ้ยแหง่ยโุรปตะวนัออก เนื่องจากในสมัยก่อนชนชั้นสูงของโรมาเนียนิยมส่งบุตรหลานไปเรียน

ท่ีฝรั่งเศส จึงได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมฝรั่งเศสท้ังในด้านแฟชั่น และศิลปะรวมท้ัง

สถาปตัยกรรม ซึ่งยังปรากฏให้เห็นอย่างมากมาย เช่น ประตชูยัของโรมาเนยี ท่ีสร้างข้ึนเพื่อ

ฉลองชัยชนะในสงครามโลกครั้งท่ี 1 

(ระยะทางประมาณ  127  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 45 นาที) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  CAPITOL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง บคูาเรสท์ – เวลโิก ทารโ์นโว  (บลัแกเรยี) 

 อารบ์านาสซี ่– พลอฟดฟิ 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงไกเออรจ์ ูเพื่อเปลี่ยนรถเดินทางข้ามพรมแดนโรมาเนียไปยัง เมอืงเวลโิก 

ทาร์โนโว ประเทศบลัแกเรยี เมืองเก่าแก่ริมแม่น้ า Yantra ตั้งอยูบ่นภูเขา 3 ลูกคือ Tsarevets, 

Trapezitsa และ Sveta Gora เมืองนี้มีความส าคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจบุัน เนื่องจากอดีตเป็น

ศูนย์กลางระบบเศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม ในภูมิภาคเหนือของบัลแกเรยี 

(ระยะทางประมาณ  251  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง 45 นาที) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านชม เมอืงเวลโิก ทารโ์นโว เมืองท่ีมีสถาปตัยกรรมท่ีเก่าแก่ สภาพบ้านเมอืงสวยงาม

แปลกตา บา้นเรอืนอยูบ่นหน้าผาและบนภูเขาชัน ลดหลั่นกันเป็นระดบัชั้น 

ๆ บ้านเก่ามีอายุหลายร้อยปี ซึ่งยังคงสภาพเดิมเป็นอย่างดี โดยในยุค

กลางเมืองเวลีโค ทาร์โนโว ถือว่าเป็นเมืองป้อมปราการท่ีมีความ

แข็งแกร่งแห่งหนึ่งของบัลแกเรยี จากนั้น น าท่านเข้าชม ปราสาท     

ซารเ์รเวต อดีตท่ีประทับของจกัรพรรดิแห่งบัลแกเรีย ซึ่งภายในมีอาคาร 

และป้อมปราการรายอยู่รายลอ้ม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงอารบ์านาสซี ่หมู่บ้านเก่าแก่แหล่งชุมชนของชาวอัลบาเนีย และชาวกรีก

ท่ีเข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 16 ชมอาคารบา้นเรอืนสวยงามแปลกตา ท่ีปลูกสรา้ง

แบบสถาปตัยกรรมผสมผสานแบบ Bulgarian National Revival ซึ่งบางทีก็เรยีกว่า บลัแกเรยีน 

เรเนซอง  

(ระยะทางประมาณ  11  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  15 นาที) 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงพลอฟดฟิ เมืองแห่งสุนทรีย์ ซึ่งในอดีตท่ีนี่คือเมืองท่ีศิลปิน จิตรกร และ

ปญัญาชนมาตั้งรกรากกันอยา่งเป็นล่ าเป็นสัน ปจัจุบันเป็นแหล่งของคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ท่ีมาฝัง

ตัวร่ าเรยีนในมหาวิทยาลัยของเมืองนี้ 

(ระยะทางประมาณ  220  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  4 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  IMPERIAL PLOVDIV  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง    พลอฟดฟิ – โซเฟยี 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

โรมาเนยี บลัแกเรยี -6- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500   Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

 

จากนั้น น าท่านเดินชมยา่นเกา่แกข่องตวัเมอืง อาคารบา้นเรอืนท่ีได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปตัยกรรม

ยุคเรอเนสซองได้สมบูรณ์สวยงาม จากนั้น น าท่านเข้าชม โรงละครโรมนั สรา้งข้ึนใน

คริสต์ศตวรรษ ท่ี 2 ซึ่งยังใช้เป็นท่ี

แสดงโอเปร่าในบางเทศกาลอีกด้วย 

จากนั้น น าท่านเข้าชม โบสถเ์ซนต์

สคอนสแตนตลิ หนึ่งในโบสถ์ท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดของเมือง ในอดีตเคยเป็น

ก าแพงป้อมปราการของเมืองบริวาร 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโซเฟยี ตั้งอยู่ทางตะวันตกของบัลแกเรยี เป็นเมืองศูนย์กลางของการ

ขนส่งสินค้าทางบกท่ีส าคัญของคาบสมุทรบอลข่าน 

(ระยะทางประมาณ  145  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง) 

จากนั้น น าท่านชมเมอืงโซเฟยี เมอืงหลวงของบลัแกเรยี ตั้งอยู่เชิงเขาวิโตชา เป็นเมืองท่ีมีประวัติศาสตร ์

เก่าแก่ยาวนานถึง 7,000 ปี ซึ่งยังคงเหลือร่องรอยให้เห็นจากโบราณสถานในยุคต่าง ฯ แต่เป็น

ท่ีน่าเสียดายท่ีถูกท าลายเสียหายไปมาก เมื่อครั้งสงครามรัสเซยี - ตุรกีเมื่อ 200 กว่าปีท่ีแล้ว 

จากนั้น น าท่านชม มหาวหิารอเลก็ซานเดอร ์ เนฟสก ี  ซึ่งถือเป็นมหา

วิหารคริสตจกัรนิกายออร์โธด๊อกซ์ท่ีใหญ่อันดับหนึ่งของโลก เป็นมหา

วิหารท่ีการก่อสร้างในแบบโดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ท่ีมีความสูงถึง 53 

เมตร จากนั้น น าท่านชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟยี ซึ่งเป็นโบสถ์คริสตจกัรท่ีอยู่

ใกล้ ๆ กันได้อีกด้วย ชมโบสถ์ยิวโซเฟีย โบสถย์ิวท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป

ตะวันออกเฉียงใต้ และใหญ่เป็นอันดับสามในทวีปยุโรป โดยโบสถ์แห่งนี้มี

รูปแบบสถาปตัยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ

ดัง ฟริดริช กรูนนัเกอร์ ชมพระราชวังเดิมท่ีจัตุรัสบัทเทนเบิร์ก ซึ่งปัจจุบัน

พระราชวังแห่งนี้ได้กลายเป็นหอศิลป์แห่งชาติ จากนั้น น าท่านเข้าชม 

พพิธิภณัฑแ์ห่งชาตบิลัแกเรยี สรา้งข้ึนเมื่อปี ค.ศ.1973 เพื่อเป็นการระลึก

ถึงในด้านประวัติศาสตร์ของบัลแกเรยีครบ 1,300 ปี ภายในได้มีการสะลม

สิ่งของโบราณประมาณ 650,000 ชิ้น   

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  RAMADA  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง    โซเฟยี – อารามมรดกโลกรลีา่ – โซเฟยี 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงรลีา่ เป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ

บัลแกเรยี ซึ่งเป็นภูเขาสูงท่ีสุดของบัลแกเรยีและเทือกเขาบอลข่าน โดยมียอดเขาชื่อ มาซูลา่ สูง

จากระดบัน้าทะเลประมาณ 2,925 เมตร 
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(ระยะทางประมาณ  106  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 15 นาที) 

จากนั้น น าท่านเข้าชม อารามมรดกโลกรลีา่ เป็นอารามของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด 

และมีผู้เยี่ยมชมมากท่ีสุดของบัลแกเรยี ภายในจุคนได้เป็นจ านวนร้อยกว่าคน ความกว้างใหญ่

ของวัดมิได้อยู่ท่ีอาคารวัด แต่อยู่ตรงบริเวณท่ี

รวมกนัเป็นพื้นท่ีของอารามนั้น (วดัและอารามรลีา 

มีพื้นท่ีรวมกันท้ังหมด 8,800 ตารางเมตร) 

เนื่องจากเป็นอารามศูนย์ภิกขาจารของบลัแกเรยี

ด้วย จึงมีอาคารอื่น ๆ ในบริเวณ (ท่ีปจัจุบันรวม

พิพิธภัณฑ์ด้วย) เคยท่ีพักอาศัยของนักบวช นักเทว

ศาสตร์ นักเรยีน นักวิชาการดา้นภาษา 

วรรณกรรมและศิลปวฒันธรรมแขนงต่าง ๆ อารามรีลา จึงเป็นศูนย์ปญัญาชนท่ีส าคัญท่ีสุดแห่ง

หนึ่งของยุโรปตะวันออก ตั้งแต่อดีตกาลมาแล้วมีการติดต่อแลกเปลี่ยนศาสนกิจกับอารามหลาย

แห่งในประเทศกรีซ (เช่นกับวิหารท่ีเมือง Athos) และกับองค์กรศาสนาในรสัเซียด้วย และเพื่อ

ปกป้องวัดอารามนี้ได้มีการสร้างก าแพงล้อมรอบพื้นท่ีในแบบของก าแพง พร้อมป้อมปราการ 

ซึ่งก็กลายเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของวัดอารามในบัลแกเรยีและโรมาเนียท่ีไปเห็นมา 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางกลับเมืองโซเฟีย จากนั้น น าท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งย่าน ไวโตชา่ บเูลอวารด์ ยา่นช้

อปปิ้งท่ีมีชื่อเสียงของเมืองโซเฟียอีกแห่งหนึ่ง และยังเป็นถนนคนเดินในยามค่ าคืน ซึ่งจะมี

ห้างสรรพสินค้า เลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังกันตามอัธยาศยั และร้านรวงตา่ง ๆ รวมไปถึง

ร้านอาหาร ร้านชา กาแฟ และบารต์่าง ๆ ไว้ให้ได้นั่งพักผ่อนหย่อนกาย 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  RAMADA  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง    โซเฟยี – กรงุเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

13.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮ้า  ประเทศกาต้าร์  โดยเท่ียวบินท่ี  QR 228 

(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ  5 ชั่วโมง 45 นาที) 

17.50 น. เดินทางถึงกรุงโดฮ้า  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

20.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี  QR 830 

(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ  6 ชั่วโมง 20 นาที) 

 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ 
 

07.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพ.................. 
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****  END  OF  TOUR  **** 

 

 

*** หมายเหต ุ:- *** 

- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์ .... ต้องขออภัยหากรายการตรงวนัดงักล่าว 

- ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก

เมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

- รูปภาพประกอบสถานท่ีท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

- รายการทัวร์, อาหาร, โรงแรมท่ีพัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ของสถานการณ์ โดยมิต้องบอกกลา่วลว่งหน้า อันเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น 

ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อบุัติเหตุตา่ง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการล่าชา้หรือยกเลิกของสายการบิน 

ตลอดจนจากเหตุการณ์สุดวิสยั ภัยพบิัติธรรมชาติตา่ง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมท้ัง

ทรัพย์สินส่วนตัวท้ังหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง 

 

สนใจจองทวัร์ ตดิต่อสอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 

คุณคม / คณุเมย ์/ คณุมิน้ 

 

 

สกลุเงนิ โรมาเนยี บลัแกเรยี  ใชเ้งนิสกลุ ยโูร (EURO)  

ไฟฟา้ 220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขากลม 
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*** แผนที ่*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุณหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดือน (℃) 

เมือง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 บูคาเรสต ์ 0 1 5 9 14 15 19 20 18 9 5 1 

 โซเฟีย -2 1 4 11 15 19 21 20 16 10 4 0 
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ถ้าทา่นเจอสิง่เหลา่นี ้...... ถงึแมว้า่พาสปอรต์ของทา่นยงัไมห่มดอายกุต็าม  

บรษิทัฯ ขอแนะน าวา่ควรตอ้งไปท าพาสปอรต์ใหมก่อ่นมาท าการจองทวัร ์

 

- พาสปอร์ตไมต่รงกับใบหน้าปจัจุบันท่ีจะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมืองต่าง ๆ ... 

บางท่านถามต่อวา่ “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น  

ไปท าศัลยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดตีท่ีเคยไปท าพาสปอร์ตมาก่อน 

หรือ หน้าพาสปอร์ตอ้วนท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตา  

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ท าจมูก ท าตา ท าปากใหม่ 

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชายเต็มตัว มีหนวด มีกล้าม 

ผ่าตัดขากรรไกร (ท าฟนั / ดัดฟัน) ก็ท าให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกนั 

 

- พาสปอร์ตถอืเป็นเอกสารทางราชการท่ีส าคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการช ารุดเสียหาย ผิดไปจาก

เดิมท่ีทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น 

หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,             

หรือมีการเปียกน้ าเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเห่ียวไม่เหมือนเดิม 

 

- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ 

ไม่มีการต่อรองใด ๆ ท้ังสิ้น  (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว) 

 

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

 

วา่ดว้ยเรือ่ง “คดคีวาม / การตัง้ครรภ”์ 

 

- กองตรวจคนเข้าเมือง ไม่อนุญาติให้บุคคลท่ีมี “คดีความ / ค าสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... 

เช่น บางท่านมีไปค้ าประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ท าให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง 

 

- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านข้ึนเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเรื่องของอายุครรภ์ 

ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ให้ชัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กิดขึน้เหลา่นี ้ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ ได้ทัง้สิน้ ซึ่งอยูน่อกเหนอืการควบคมุ 

ถอืเปน็ความรบัผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทวัร ์โปรดท าความเขา้ใจให้ทอ่งแทก้อ่น 
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หลกัฐานการท าวีซา่บลัแกเรยี 

 

1. หนังสอืเดนิทาง(Passport)ท่ีเหลืออายเุกนิกวา่ 6 เดอืน  และเหลอืหนา้วา่งอยา่งนอ้ย…3…หนา้ 

2. รปูถา่ยส-ีปัจจบุนัขนาด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จ านวน....2…รปู  

(....รปูสี ฉากหลงัสีขาว ...เทา่นัน้...)   ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

3. ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรขา้ราชการ /   

ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ / ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาใบหยา่ /  

ส าเนาสตูบิตัร (ในกรณเีด็กอายตุ่ ากวา่ 18 ปีขึน้ไป) อยา่งละ....2...ชุด    
4. หลกัฐานการท างาน   

(จดหมายรบัรองการท างาน เปน็ภาษาองักฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่าน้ัน) 

(กรณุาระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่สถานทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถา่ยส าเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า (คัดมาไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรือหนังสือจดทะเบียน

พาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชุด 

- พนกังานบรษิัท / ขา้ราชการ  ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการท างาน  

(ระบวุนัเขา้ท างาน / ต าแหนง่ / เงินเดอืน / ระยะเวลาทีจ่ะเดนิทาง ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอาย…ุ1… ชดุ ถา่ยส าเนาบัตรข้าราชการ 

- นกัเรยีน / นกัศกึษา หนังสือรบัรองจากสถาบันการศึกษา (ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ท าอาชพีอสิระ, แม่คา้ ... พิมพ์จดหมายรบัรองตัวเองแจ้งถึงสถานะปจัจุบันท่ีท า + รายได้ 

5. หลกัฐานดา้นการเงนิ ***จ าเป็นต้องใช้ท้ัง 2 อย่างประกอบกัน***  (โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ท้ังสิ้น) 

- จดหมายรับรองแบงค์ออกโดยธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ (Bank Certificate) ส าหรับท่านท่ีออก

สปอนเซอร์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับครอบครัว แสดงสายสัมพันธ์กันได้ และต้องมีเอกสาร

แสดงเห็นความสัมพันธ์เช่น ทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนสมรส .... ฉบับจริงคนละ 1 ฉบับต่อ 1 ท่าน  

- ถ่ายส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยย์้อนหลัง 6 เดือน (สมุดบัญชีเล่มเดียวกับท่ีไปขอจดหมายรับรอง

สถานะทางการเงินออกจากธนาคาร Bank Certificate) ไม่รับบัญชีเงินฝากประจ า, บัญชีกระแสรายวัน 

ควรเลือกบัญชีท่ีมีการเข้าออกเงินอย่างสม่ าเสมอ ไม่ต้องเติมเงินในบัญชีให้ถึง 6 หลัก เพื่อให้แสดงว่ามี

ฐานะการเงินเพียงพอท่ีครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ...1...ชุด 

6. กรณีเดก็อายตุ่ ากวา่ 20 ปบีรบิรูณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา/มารดา หรอืเดนิทางไปกบับดิา/มารดา ทา่นใดทา่น

หนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา / มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาต

ให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขต โดยมี

นายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง อยา่งละ…1 ชุด…. 

 
 

 **หมายเหต*ุ*   - คา่บรกิารแปลเอกสารทกุอยา่งไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร์ 

  - ส าเนาเอกสารทกุฉบบั (...ลกูคา้จะเซน็ตห์รอืไมเ่ซน็ตก์ไ็ด.้..) 
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***หมายเหต*ุ** 

- ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่ากรุ๊ป 30 วัน ทางสถานทตูไมอ่นญุาตใิหด้งึพาสปอรต์ออกมาใชง้านไดใ้น

ระหวา่งการพจิารณาเอกสาร พาสปอรต์จะไดร้บัคืนอกีครัง้หลงัออกวซีา่แลว้ 

 

 

*** การพิจารณาการให้วีซ่าหรือไม่ให้ เป็นดลุยพินจิของสถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ านวยความ

สะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ... ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ท่ี

จะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่า

ปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหัก

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง  *** 

 

 

หมายเหต ุ  

1. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็น

การถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและหาก

ต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

2. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณบ์างท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสภุาพ ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความ

สะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวน

ท่านจดัส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้

อยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้

เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ

ในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด  

4. ทางบรษิทัฯ เปน็แคต่วัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แต่ในการพิจารณาอนุมตัิวีซ่า 

จะอยูใ่นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯ เทา่นัน้ ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริษัทฯ จึงต้อง

ขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 
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อตัราคา่บริการ .... โรมาเนยี-บลัแกเรยี  8  วนั  (QR) 

  ตลุาคม ปใีหม ่

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ 62,900.- 69,900.- บาท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพ่ิม   13,500.- 13,500.- บาท 
 

*** ไมม่รีาคาพเิศษ ส าหรบัเดก็อายตุ่ ากวา่ 12 ป ีราคาเดก็จะเท่ากบัราคาผูใ้หญ ่*** 
 

***หมายเหต*ุ**   ถ้ามาด้วยกัน 3 ท่าน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่านตอ่ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเปน็ 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินส าหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชัน้ทัศนาจรไป-กลบัพร้อมคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษนี ้... ไมส่ามารถน ามาแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืได้ ไมว่า่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) แบบท าการปรกติใช้เวลายื่น 3-4 สัปดาห์ 

 (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 

3. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ 

4. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน

ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่าโรงแรมท่ีพัก (ระดบั 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเชา้ตามท่ีระบุในรายการทัวร ์

หมายเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ า 

และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรบัข้ึน 3-4 

เท่าตัว อนัเป็นผลท่ีท าให้ต้องมีการปรบัเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

6.  ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยดแูลอ านวยความสะดวก ตามจ านวนวันเดินทางท่ีระบุในรายการ 

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์) 

8. ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไมเ่กินท่านละ 200,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

คา่ประกนัอบุตัเิหต ุและคา่รกัษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

ไม่คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

 

*** ลกูคา้ท่านใดมีความประสงคจ์ะซือ้ประกนัการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง *** 

ส าหรบัครอบคลมุเรือ่งรกัษาพยาบาล / การลา่ช้าของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

 (*** แผนประกันภัยนี้ส าหรับผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 ปี และมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  750 บาท 

 - ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  970 บาท 

ซื้อประกนัเพิ่ม  :  กรุณาติดต่อ .... คุณแหม่ม / คุณเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษี) 

2. ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าท าใบอนุญาติกลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว  

(เป็นหน้าท่ีของผู้เดินทางท่ีต้องจดัท าเอง) 

3. ค่าระวางสัมภาระท่ีมีน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องด่ืม และค่าอาหารท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าชา้ของกระเป๋าเดินทาง 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดแูลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

7. ค่าทปิพนกังานขบัรถยโุรป (คนละ 2 ยโูร x 6 วนั)   =  ทา่นละ 12 ยโูร     

8. ค่าทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บาท x 8 วนั) =  ท่านละ 800 บาท  

 

 เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พรอ้มช าระเงนิ คา่มดัจ าทา่นละ 20,000.- บาท (*** ยกเวน้ช่วง

สงกรานต์ และปใีหม่ มดัจ าทา่นละ 30,000.- บาท ***)  ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง …. มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกค้ารายต่อไป ..... ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ังหมด

ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง 

 

 

 ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค  

 

 ช าระโดยเงินสด 

 

 ช าระด้วยการ โอนเงินผา่นบญัชี

ธนาคาร  เมื่อได้ท าการโอนเงินเข้า

บัญชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณาส่ง

แฟกซ์ใบน าฝากมาท่ี 02-231-3399 

โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมท่ี

เดินทาง  และชื่อของเจ้าหน้าท่ีท่ีติดต่อ 

 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นช าระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ความปลอดภยัในการช าระเงนิของทา่นเปน็ส าคญั 

 

หมายเหต ุ ทา่นทีต่อ้งการใบเสรจ็ในนามนติบิคุคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้น

ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทุก ๆ กรณ)ี ดงันี.้- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 60 วันข้ึนไป  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ  10,000.- บาท 

b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 59-20 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ  20,000.- บาท 

c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 19-13 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ  40,000.- บาท 

d. ยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 12 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

 

 หมายเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการลา่ช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ท าให้ไม่สามารถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ท่ีระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด 

ๆ ท้ังสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่าชดเชยใด ๆ ท้ังสิ้นจากทางสายการบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการท่ีจะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ
ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียวใน

กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

4. หากระหว่างการเดินทางท่านถูกเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ท าให้ท่านไม่สามารถเดินทาง

ต่อไปได ้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเท่ียวบิน, 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปญัหาการจราจร

ตดิขดั และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานท่ีตา่งๆ ท่ีเกิดข้ึน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่

นอกเหนืออ านาจการควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ให้ถือวา่ท่านได้
สละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

*** หมายเหต ุ***  ในกรณทีีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (การแลกไมล ์ หรอืไป-กลบัไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรณุาแจ้งพนกังานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วนั หรอืกรณีทีล่กูคา้ตอ้งท าการออก        

ตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

ราคาดงักลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อตัราแลกเปลีย่น, คา่น้ ามนั และคา่ภาษตีา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 

 



 

 

โรมาเนยี บลัแกเรยี -16- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500   Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

 

ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ากดั 
 

รายการทวัร์.............. โรมาเนีย-บัลแกเรีย 8 วัน (QR) .............วนัเดินทาง....................................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ.์............................................... 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี..........................ท่าน  
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................  

 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหม ู               ไม่ทานสตัวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ........................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

          (.......................................................       
    

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีให้เกียรติใช้บริการของเรา 
 


