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Code: IE04-EUR-BUL ROM-10TK-JUN-79-MN0203 

10 วนั บลัแกเรยี – แกรนดโ์รมาเนยี 

(เทศกาลกหุลาบ) 

 

4 – 13 มถินุายน 2563 

79,900 บาท 

(ไมร่วมคา่วซีา่ / รวมทปิทกุอยา่งแลว้) 

 (บลัแกเรยี) โซเฟีย – รลีา่ – พลอฟดฟิ –คาลานซคั – เทศกาลกหุลาบ – เวลโีค ทารโ์นโว 

(โรมาเนยี ) บคูาเรสต ์– เขา้ชมรัฐสภาทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 2 ของโลก (Parliament Palace)  

ปราสาทเปเลส - บราซอฟ  – บราน – ปราสาทแดร๊กคลูา่ – ซกิสิวารา – เบยีรเ์ทน 

ซบีวิ – อลับา อเูลยี - เหมอืงเกลอืซาลนิา ทรูด์า – คลชู นาโปกา 
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แผนทีเ่สน้ทางการทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

 

 

4 ม.ิย. กรงุเทพฯ  

 

20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี ่เคาน์เตอรเ์ชคอนิ U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ที ่9 หรอื 10 

อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23.00 น. ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.30 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิ     กบัภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสีว่นตัวทุกทีน่ั่ง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารสองมือ้ 

ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี 

 

5 ม.ิย. อสิตันบลู – โซเฟีย - รลีา่  
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05.20 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลูแวะเปลีย่นเครือ่ง เทีย่วบนิ TK1027  

07.45 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบูล (IST) สู่ สนามบนิโซเฟีย (SOF)โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ส                    

สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.20 ช.ม.) 

09.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิโซเฟีย (SOF) ประเทศบลัแกเรยี ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

น าท่านเดนิทางสู ่ส านักสงฆเ์มอืงรลี่า (Rila Monastery) (ระยะทาง 133 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 

ชม.) ส านักสงฆท์ีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของประเทศบัลแกเรยี ตัง้อยู่บนภูเขารลี่าทางตอนใตข้องนครหลวง

โซเฟีย บนความสงู 1,147 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่10 และตัง้ชือ่ตามผูก้อ่ตัง้

ส านัก คอื นักบวชไอแวนแห่งเมอืงรลี่า ส านักสงฆเ์มอืงรลี่าถูกรับรองโดยยเูนสโกใ้หเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลก

ของประเทศบัลแกเรยี (UNESCO World Heritage) โดยในแต่ละปี มนัีกท่องเทีย่วกว่า 900,000 คน

เดนิทางมาเยีย่มชมสถานทีแ่หง่นี ้ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงโซเฟีย  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงโซเฟีย (Sofia) เมอืงหลวงของประเทศบัลแกเรยี และยังเป็นเมอืงทีม่ขีนาด

ใหญท่ีส่ดุล าดับที ่15 ของสหภาพยโุรปดว้ยประชากรกวา่ 1.2 ลา้นคน เมอืงโซเฟียตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขาวโิต

ชา และหา่งจากชายแดนประเทศเซอรเ์บยีเพยีง 50 กโิลเมตร น าท่านแวะถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาแห่งกรุง

โซเฟีย (Parliament) อาคารสขีาวรปูทรงโบราณทีต่ัง้ตระหงา่นอยูด่า้นหนา้มหาวหิารอเล็กซานเดอรเ์นฟสกี ้

ซ ึง่ปัจจบุนัยงัใชเ้ป็นทีท่ าการของคณะรัฐบาลอยู ่จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูกบั โบสถเ์ซนตจ์อรจ์ (Saint George 

Church) โบสถห์นิโบราณทีเ่ป็นหนึง่ในสถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรงุโซเฟีย สรา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที ่4 

และถูกต่อเตมิเรือ่ยมา นอกจากนี้ในอดตียังเคยถูกใชเ้ป็นสเุหร่าหรอืมัสยดิในสมัยทีก่รุงโซเฟียถูกปกครอง

โดยจักรวรรดอิอตโตมันก่อนจะถูกปรับปรุงกลับมาใชง้านเป็นโบสถใ์นครสิตจักร จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับ 
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มหาวหิารอเล็กซานเดอรเ์นฟสกี ้(Alexander Nevsky Cathedral) มหาวหิารทีก่อ่สรา้งในแบบนีโอไบเซน

ไทน์เมือ่ปี ค.ศ.1882 มโีดมหลังคาทรงกลมสเีขยีว ตกแต่งดว้ยหนิอ่อนทีว่จิติรตระการตา ซึง่ถอืเป็นมหา

วหิารครสิตจักรนกิายบลัแกเรีย่น ออโธดอกซท์ีใ่หญ่อันดับตน้ๆของภมูภิาค และมขีนาดใหญ่เป็นอันดับสอง

บนคาบสมุทรบอลข่าน เป็นรองเพยีงแค่มหาวหิารแห่งเซนต ์ซาวาทีเ่มอืงเบลเกรดของประเทศเซอรเ์บยี 

จากนัน้น าท่านสู ่Vitosha Boulervard ถนน  ชอ้ปป้ิงสายหลักแห่งนครหลวงโซเฟีย ซึง่มทีัง้สนิคา้แบรนด์

เนมไฮเอนและสนิคา้ทอ้งถิน่ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก  MARINELA HOTEL / OR METROPOLITAN HOTEL **** หรอืเทยีบเทา่  

***หากโรงแรมไมส่ามารถรองรบัคณะได ้ทางบรษิทัจะจดัทีพ่กัทีเ่มอืงใกลเ้คยีงใหแ้ทน*** 

 

6 ม.ิย. พลอฟดฟิ – สตารา ซาโกรา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพลอฟดฟิ (Plovdiv) (ระยะทาง 146 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) เมอืงที่

ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศบัลแกเรียรองจากเมอืงโซเฟีย ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้ามารทิซา ลอ้มรอบดว้ย

ภเูขาเจ็ดลกู จงึถกูขนานนามวา่ “เมอืงแหง่ขนุเขาทัง้เจ็ด” นอกจากนีห้ลักฐานทางโบราณคดยีงัพบวา่เมอืงนี้

ถกูตัง้รกรากมากวา่ 6,000 ปี ท าใหถ้กูขนานนามวา่เป็นหนึง่ในเมอืงทีเ่กา่แกท่ี่สดุในโลกอกีดว้ย น าท่านเขา้

ชม โรงละครโรมนั (Roman Amphitheatre) หนึง่ในโรงละครโรมนัโบราณทีไ่ดรั้บการบรูณะรักษาและยังคง

ความสมบรูณ์ไวท้ีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.98-117 หนา้กวา้งทัง้หมด 82 เมตร สามารถจุ

ผูช้มไดร้าว 7,000 คน จากนัน้น าท่านชม ยา่นเมอืงเกา่ (Old Town) สว่นทีเ่กา่แกข่องตัวเมอืงไดรั้บการ

อนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม ซึง่ท าใหพ้ลอฟดฟิยังคงมีกลิน่อายของสถาปัตยกรรมยุคเรอเนซองส์จนถงึ

ปัจจบุนั 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงสตารา ซาโกรา (Stara Zagora) (ระยะทาง 100 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1.30 ชม.) เมอืงทีใ่หญ่เป็นล าดับทีห่า้ของประเทศบัลแกเรยี และเป็นทีต่ัง้ของโรงงานเบยีรท์อ้งถิน่ชือ่ดัง

ยีห่อ้ Zagorka จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับ สเุหร่าเอสกี ้(Eski Mosque) หนึง่สเุหร่าโบราณทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ

ของประเทศบลัแกเรยี สรา้งขึน้เมือ่ยคุศตวรรษที่ 15 เป็นโบสถค์รสิเตยีนดัง้เดมิ และถูกแปลงมาเป็นสเุหร่า

ของชาวมสุลมิทีอ่าศัยในเมอืงนี ้  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก MERIAN PALACE **** หรอืเทยีบเทา่ 

***หากโรงแรมไมส่ามารถรองรบัคณะได ้ทางบรษิทัจะจดัทีพ่กัทีเ่มอืงใกลเ้คยีงใหแ้ทน*** 

 

7 ม.ิย.  คาซานลคั – เวลโิค ทารโ์นโว 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคาซานลัค (Kazanlak) (ระยะทาง 35 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืง

ทีต่ัง้อยู่ทางตอนใตข้องเทอืกเขาบอลข่าน ซึง่เป็นแหล่งปลูกกุหลาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศบัลแกเรยี น า

ทา่นรว่ม เทศกาลดอกกหุลาบ (Rose Festival) หนึง่ในเทศกาลประจ าชาตทิีโ่ดดเดน่ทีส่ดุ และจัดขึน้ทกุๆปี

ในชว่งสัปดาหแ์รกของเดอืนมถิุนายน ซึง่เป็นชว่งทีด่อกกหุลาบหลากหลายสบีานสะพร่ังทีส่ดุในรอบปี ชม

การประกอบพธิเีก็บเกีย่วดอกกหุลาบและโชวพ์ืน้เมอืงอนัสนุกสนานพรอ้มการประกวดสาวงามประจ าเมอืง  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (มือ้บารบ์คีวิ พรอ้มชมโชวร์ะบ าพืน้เมอืง) 
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บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเวลโิค ทารโ์นโว (Veliko Tarnovo) (ระยะทาง 100 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชม.) 

หนึ่งในเมืองแห่งประวัตศิาสตร์ของบัลแกเรีย เป็นเมืองเก่าแก่ที่ตัง้อยู่บนเนินเขาถงึสามลูก ซึง่ไดแ้ก ่

Tsarevets  Trapezitsa และ Sveta Gora ดว้ยความพรอ้มในทุกๆดา้นท าใหเ้มอืงแห่งนี้ไดก้ลายมาเป็น

ศนูยก์ลางของเศรษฐกจิและวัฒนธรรมของบัลแกเรยีตอนเหนือ นอกจากนี้ในยคุกลางนัน้ เวลโิค ทารโ์นโว 

ถอืไดว้่าเป็นเมอืงป้อมปราการทีม่คีวามแข็งแกร่งอกีแห่งของบัลแกเรยีอกีดว้ย น าท่านเดนิชมความงดงาม

ของอาคารบา้นเรอืนทีม่กีารอนุรักษ์ไวในแบบเดมิ โดยบา้นแต่ละหลังนัน้มคีุณค่าทางประวัตศิาสตรม์ากมาย 

น าทา่นเขา้ชม ป้อมปราสาท Tsarevets (Tsarevets Fortress) อดตีทีป่ระทับของกษัตรยิแ์หง่บลัแกเรยี ซึง่

ภายในมอีาคารและป้อมปราการรายอยู่รายลอ้มซึง่ปัจจุบันคงเหลอืเพยีงกลิน่อายของความรุ่งเรอืงในอดตี 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืง Tryavna (ระยะทาง 40 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

   

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก  KALINA PALACE TRYAVNA / OR PREMIER HOTEL **** หรอืเทยีบเทา่  

***หากโรงแรมไมส่ามารถรองรบัคณะได ้ทางบรษิทัจะจดัทีพ่กัทีเ่มอืงใกลเ้คยีงใหแ้ทน*** 

 

8 ม.ิย. บคูาเรสต ์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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 น าทา่นเดนิทางขา้มชายแดนสูเ่มอืงหลวงของโรมาเนีย กรุงบคูาเรสต ์(Bucharest) (ระยะทาง 233 ก.ม.ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 4 ช.ม.) ซึง่ตัง้อยูบ่นทีร่าบวอลลาเซยี ตดิเทอืกเขาคารเ์ปเชยีน และแมน่ ้าดานูป 

บคูาเรสตไ์ดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงทีม่ธีรรมชาตอิันสวยงามลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาและทะเลสาบจนไดส้มญานาม

เป็นทีรู่จ้ักกนัทั่วยโุรปวา่ “ปารสีนอ้ย” 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเทีย่วชมเมอืงและแวะถ่ายรูป  (**หากรถสามารถจอดได)้ ชมจัตุรัสแห่งการปฎวิัต ิ(Revolution 

Square) โอเปร่าเฮา้ส ์ (Opera House) คลับทหารแห่งชาต ิ (National Military Academy) ผ่านชม 

"ประตูชยั" ซึง่ตัง้อยู่บนถนน KISSELEFF ซึง่สรา้งเลยีนแบบประตูชยั  ในกรุงปารสี ในสถาปัตยกรรมแบบ

โรมาเนีย (Romanian Athenaeum) น าท่านเขา้ชมอาคารรัฐสภาหรอืท าเนียบประธานาธบิดขีองโรมาเนีย 

Parliament Palace ท าเนียบประธานาธบิดทีีใ่หญ่โตโอฬารของประธานาธบิดเีชาเชสคู และ นางเอลนิา 

ภรรยาผูซ้ ึง่อยากมชีวีติหรูหราประหนึง่เอวติา้    เปรอง อาคารรัฐสภานี้ไดช้ือ่ว่ามขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 

ของโลก รองจากตกึเพนตากอนของสหรัฐอเมรกิา และมจี านวนหอ้งมากถงึ 6,000 หอ้ง สรา้งแบบ

สถาปัตยกรรมโรมาเนยี ทัง้โครงสรา้งและการตกแต่งทัง้ภายนอกและภายในอาคาร แต่ละหอ้งตกแต่งอยา่ง

วจิติรตระการตา โดยเฉพาะหอ้งแกรนดบ์อลรูม ทีไ่ดม้กีารตกแต่งโคมไฟประดับโบฮเีมยีน ้าหนักถงึ 5 ตัน ปู

พืน้ดว้ยพรมเปอรเ์ซยีผนืใหญ ่หอ้งรับรองซึง่สรา้งจากหนิออ่นจากประเทศอติาล ีใหท้า่นไดส้มัผัสถงึความโอ่

อา่ ความยิง่ใหญข่องอาคารรัฐสภาทีใ่ชง้บประมาณมหาศาลในการกอ่สรา้งมหาศาลถงึ 3 ลา้นลา้นยโูร (***

หากอาคารรัฐสภาปิดใหเ้ขา้ชม เนือ่งดว้ยเหตสุดุวสิยั หรอืตามประกาศของรัฐสภา จะน าทา่นถา่ยรปูภายนอก

แทน) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก  RIN GRAND HOTEL OR PULLMAN WORLD TRADE  **** หรอืเทยีบเทา่  

***หากโรงแรมไมส่ามารถรองรบัคณะได ้ทางบรษิทัจะจดัทีพ่กัทีเ่มอืงใกลเ้คยีงใหแ้ทน*** 
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9 ม.ิย. ปราสาทเปเลส – บราน - บราซอฟ  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ปราสาทเปเลส (ระยะทาง 142 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) น าท่านเขา้ชม

ปราสาทเปเลส (Peles Castle)  ซึง่ตัง้อยูใ่นหุบเขาบเูซก ิปราสาทแห่งนี้ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นหนึง่ใน

ปราสาททีส่วยงามทีส่ดุในโลก เนื่องจากตัง้อยูก่ลางป่าสนบนเทอืกเขาคารเ์ปเทยีน ปราสาทนี้สรา้งขึน้โดย

เจา้ชายคาลอสที ่1 กษัตรยิแ์หง่โรมาเนยี ในสมยัศตวรรษที ่19 เพือ่ใชเ้ป็นทีป่ระทับในฤดูรอ้น ความงดงาม

ของปราสาทแห่งนี้ มใิชอ่ยูท่ีค่วามยิง่ใหญ่  ของตัวปราสาทแต่อยูท่ีก่ารตกแต่งภายในอยา่งหรูหรางดงาม 

ปัจจบุนัเป็นสถานทีส่าธารณะและพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บสมบัตลิ ้าค่าอกีแห่งหนึง่ของโรมาเนีย (***หากปราสาท

เปเลส ไมเ่ปิดใหบ้รกิารดว้ยเหตสุดุวสิยั ทางบรษัิทจะน าคณะเขา้ชมปราสาทเปลเิซอร ์(Pelisor Castle) ซึง่

อยูบ่รเิวณใกลเ้คยีงแทน)  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบราน (Bran) (ระยะทาง 48 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) น าท่านเขา้ชม 

ปราสาทบราน (Bran Castle) หรอืทีรู่จ้ักกนัในนาม "ปราสาทแดร๊กคลูา่" ปราสาทนี้สรา้งขึน้ในในศตวรรษที ่

14 ตัง้อยู่บนเชงิเขาเพือ่ป้องกันการรุกรานจากศัตรูระหว่างชายแดนแควน้วอลลัคเทยีและทรานซลิเวเนีย 

ภายในปราสาทมหีอ้งตา่งๆมากมาย ซึง่จัดแสดงวถิคีวามเป็นอยู ่หอ้งแสดงอาวธุโบราณ ตูโ้บราณอายหุลาย

รอ้ยปีทีแ่กะสลักลวดลายงดงาม นอกจากนีย้งัมกีารจัดแสดงสิง่ของเครือ่งใชอ้กีมากมาย อสิระใหท้่านไดช้ม

และถา่ยรปูตามอธัยาศัย จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึทีม่วีางจ าหน่ายบรเิวณปราสาทแหง่นี ้จากนัน้น า

ท่านเดนิทางสู ่เมอืงบราซอฟ (Brasov) (ระยะทาง 27 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 30 นาท)ี น าท่านชมยา่นใจ

กลางเมอืงและจัตุรัสกลางเมอืงซึง่มหีอนาฬกิาสูงโดดเด่นแสดงเวลาใหผู้ค้นทีเ่ดนิผ่านไปมา น าชมตลาด

ใหญใ่จกลางเมอืงบราซอฟ "Walking street" ตลาดนีเ้ป็นถนนระหวา่งตกึขนาดใหญย่าวตดิต่อกัน ขา้วของ

ทีข่ายมมีากมายหลายชนดิ ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋าหนัง เครือ่งส าอาง ของทีร่ะลกึ ฯลฯ อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่น

และชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย น าทา่นเขา้ชมโบสถด์ า หรอืทีรู่จ้ักในนาม "Black Church" ทีม่ชี ือ่เสยีง สรา้งขึน้ใน

ปี ค.ศ. 1383 ใชเ้วลาสรา้งกวา่รอ้ยกวา่ปี จัดเป็นโบสถแ์บบศลิปะโกธคิทีใ่หญท่ีส่ดุ ใน South East Europe  

จากนัน้น าท่านเขา้ชมโรงเรยีนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย  “Romania First School” น าท่านชมยา่นใจ

กลางเมอืงและจัตรัุสกลางเมอืงซึง่มหีอนาฬกิาสงูโดดเดน่แสดงเวลาใหผู้ค้นทีเ่ดนิผา่นไปมา 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก  ARO PALACE / OR KRONWELL BRASOV **** หรอืเทยีบเทา่  

***หากโรงแรมไมส่ามารถรองรบัคณะได ้ทางบรษิทัจะจดัทีพ่กัทีเ่มอืงใกลเ้คยีงใหแ้ทน*** 
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10 ม.ิย. ซกิสิวารา – เบยีรเ์ทน – ซบีวิ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซกิสิวารา (Sighisoara) (ระยะทาง 117 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2.15 ชม.) เมอืง

มรดกโลกของประเทศโรมาเนยี ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนโดย UNESCO เมือ่ปี ค.ศ.1999 อกีทัง้ยงัเป็นหนึง่ใน

เมอืงทีม่คีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรใ์นยคุกลาง ซึง่ปกครองโดยจักรวรรดโิรมันอันศักดิส์ทิธิ ์เป็นศูนยร์วม

ของช่างฝีมอืในยุคนัน้ รวมถงึเป็นตลาดกลางในการซือ้ขายแลกเปลี่ยนในยุคนัน้อกีดว้ย น าท่านชม หอ

นาฬกิาโบราณ (The Clock Tower) ซึง่ปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หเ้ขา้ชม มคีวามสงูราว 64 เมตร และ

เป็นแลนดม์ารค์ส าคัญของเมอืงซกิสิวาราตัง้แตศ่ตวรรษที ่13  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเบยีรเ์ทน (Biertan) (ระยะทาง 30 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 30 นาท)ี หนึง่ในเมอืง

มรดกโลกทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศโรมาเนีย ขึน้ทะเบยีนโดย UNESCO เมือ่ปี ค.ศ.1993 ร่วมกับอกี 6 ป้อม

ปราการ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ “Villages with fortified churches in Transylvania” ในชว่งศตวรรษที ่13-

16 น าทา่นชม ป้อมปราการโบสถแ์หง่เบยีรเ์ทน (Biertan Fortified Church) โบสถโ์บราณสไตลโ์รมาเนสก์

ซึง่ถูกใชเ้สมอืนป้อมปราการในอดตี สรา้งขึน้ในชว่งปี ค.ศ.1486 จนเสร็จสิน้สมบรูณ์เมือ่ปี ค.ศ.1524 เมือ่

ครัง้ยังเป็นทรานซลิเวเนีย ซึง่ปกครองโดยราชวงศ์ฮังการี จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซบีวิ (Sibiu) 

(ระยะทาง 75 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ชม.) หนึง่ในเมอืงทีม่คีวามส าคัญดา้นวัฒนธรรมของประเทศ และ

เคยไดรั้บแต่งตัง้เป็นเมอืงหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรปเมือ่ปี ค.ศ.2007 เคียงคู่กับนครลักเซมเบริ์ก 
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นอกจากนีย้งัเคยถกูยกยอ่งเป็นเมอืงล าดับที ่8 ทีน่่าอาศัยอยูม่ากทีส่ดุในโลกเมือ่ปี ค.ศ.2008 โดยนติยสาร 

FORBES น าทา่นเทีย่วชมเมอืงซบีวิทีม่เีอกลักษณ์โดดเดน่ ผา่นชมจัตรัุสใจกลางเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยอาคารที่

สถาปัตยกรรมอนัสวยงาม และแวะถา่ยรปูกบั สะพานโกหก (Bridge of LIES) ซึง่ต านานเล่าว่าสะพานจะพัง

พนิาศลงหากพดูโกหกขณะยนือยูบ่นสะพาน อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืงตามอธัยาศัย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก  GOLDEN TULIP SIBIU / OR RAMADA SIBIU **** หรอืเทยีบเทา่  

***หากโรงแรมไมส่ามารถรองรบัคณะได ้ทางบรษิทัจะจดัทีพ่กัทีเ่มอืงใกลเ้คยีงใหแ้ทน*** 

 

 

 

11 ม.ิย. อลับา อเูลยี – เหมอืงเกลอืซาลนิา ทรูด์า – คลชู นาโปกา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอัลบา อเูลยี (Alba Iulia) (ระยะทาง 75 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.15 ชม.) หนึง่ใน

เมอืงส าคัญทางประวัตศิาสตร์ของสามยุคสมัยของการปกครอง ทัง้โรมาเนีย ฮังการี และทรานซลิเวเนีย 

แซกซอน และเคยถูกใชเ้ป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรฮังการตีะวันออกระหว่างปี ค.ศ.1541-1690 น าท่าน

เทีย่วชม เมอืงอัลบาอเูลยี เมอืงอันเป็นทีต่ัง้ของป้อมปราการขนาดใหญ่ทีส่รา้งโอบลอ้มเมอืงป้อมปราการ

แห่งนี้สรา้งในสมัยราชวงศ์ฮัปสเ์บริ์กของฮังการี น าท่านแวะถ่ายรูปกับป้อมปราการฮังการี (Hungary 
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Citadel) ทีส่รา้งโอบลอ้มตัวเมอืง จากนัน้น าท่านเทีย่วชมเขตเมอืงเกา่อันเป็นทีต่ัง้ของโบสถค์รสิตข์นาด

ใหญ่ ทัง้โรมันคาทอลกิ และ ออโทดอกซ ์น าท่านถ่ายรูปกับ โบสถเ์ซนตไ์มเคลิ (St’ Micheal Church) 

โบสถโ์รมนัคาธอลคิทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของประเทศโรมาเนีย สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1009 แวะถ่ายรูปกับ มหาวหิาร

โคโรเนชัน่ (Coronation Cathedral) โบสถป์ระวัตศิาสตรข์องประเทศ ซึง่ใชป้ระกอบพธิขี ึน้ครองราชยข์อง

กษัตรยิเ์ฟอรด์นิานดแ์ละราชนิแีมรี ่เมือ่ปี ค.ศ.1922 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เหมอืงเกลอืซาลนิา ทูรด์า (Salina Turda Salt Mine) (ระยะทาง 36 ก.ม. ใชเ้วลา

เดนิทาง 45 นาท)ี เหมอืงเกลอืโบราณซึง่มคีวามลกึกว่า 112 เมตร  เคยถูกใชเ้ป็นเหมอืงเกลอืชว่งปี ค.ศ.

1271 เป็นตน้มา และเป็นหนึง่ในเหมอืงเกลอืทีม่คีวามเกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก จนกระทั่งรัฐบาลไดเ้ปิด

ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วเมือ่ ปี ค.ศ.1992 หลังปลอ่ยรกรา้งมานาน และ ในปี. ค.ศ.2008 รัฐบาลโรมาเนียได ้

ตัดสนิใจลงทุนกว่า 5.88 ลา้นยโูร เพือ่เนรมติสถานทีแ่ห่งนี้ใหม้คีวามทันสมัยและเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ี

ชือ่เสยีงในปัจจบุนั โดยมนัีกทอ่งเทีย่วกวา่ 6 แสนคนไดแ้วะเวยีนเขา้ชมในแต่ละปี จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่

เมอืงคลชู นาโปกา (Cluj Napoca) (ระยะทาง 35 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 45 นาท)ี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก  GOLDEN TULIP ANA DOME **** หรอืเทยีบเทา่  

***หากโรงแรมไมส่ามารถรองรบัคณะได ้ทางบรษิทัจะจดัทีพ่กัทีเ่มอืงใกลเ้คยีงใหแ้ทน*** 
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12 ม.ิย. คลชู นาโปกา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเทีย่วชม เมอืงคลชู นาโปกา (Cluj Napoca) หรอืชือ่ยอ่คอื “เมอืงคลชู” เมอืงทอ่งเทีย่วทางตะวันตก

เฉียงเหนอืของประเทศโรมาเนีย มปีระชากรอาศัยมากเป็นล าดับที ่4 ของประเทศ เมอืงคลูช นาโปกา เคย

เป็นเมืองหลวงเก่าของภูมภิาคทรานซลิเวเนีย เมืองครัง้ปกครองโดยกษัตริย์ฮังกาเรียนและกษัตริย์

ออสเตรยีน ในชว่งปี ค.ศ.1790-1848 และ 1861-1867 น าท่านเดนิชม จัตุรัสสหภาพ  (Union Square) ณ 

ใจกลางเมอืงคลชู อนัเป็นทีต่ัง้ของ โบสถเ์ซนตไ์มเคลิ (St Michael’s Church) โบสถโ์บราณ สถาปัตยกรรม

สไตลโ์กธคิทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของทรานซลิเวเนยี สรา้งขึน้ชว่งศตวรรษที ่15 และเคยถกูใชเ้ป็น

สถานทีป่ระกอบงานพธิรีาชาภเิษกของกษัตรยิฮ์ังกาเรยีนและโครเอเชยี นาม Mathias Corvius ในชว่งปี 

ค.ศ.1458-1490 จากนัน้ถ่ายรูปกับ พระราชวังบานฟี (Banffy Palace) อกีหนึง่แลนดม์ารค์ส าคัญแห่ง

เมอืงคลูช เป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมสไตลบ์าโรคทีง่ดงามของทรานซลิเวเนีย สรา้งขึน้ชว่งศตวรรษที ่18 

โดยเจา้ของคนแรกคอื ดยคุแห่งฮังการ ีนาม György Bánffy ซึง่เป็นผูค้รองแควน้ทรานซลิเวเนียในชว่งปี 

ค.ศ.1749-1822 จากนัน้เปิดเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะประจ าเมอืงคลชูตัง้แตปี่ ค.ศ.1951 เป็นตน้มา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

บา่ย น าทา่นเขา้ชม สวนพฤกษศาสตรอ์เล็กซานดร ูบอรซ์า (Alexander Borza Botanical Garden) สรา้งขึน้เมือ่

ปี ค.ศ.1920 และเริม่เปิดใหบ้รกิารหา้ปีถดัมาจนถงึปัจจบุนั ครอบคลมุพืน้ทีก่วา่ 14 เฮคตาร ์ มพีชืพันธุจ์าก
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นานาทวปีทัว่โลกกวา่ 10,000 สายพันธุ ์ และจดุเดน่ของสวนคอืมกีารเพาะสายพันธุก์หุลาบกวา่ 250 สาย

พันธุ ์ อสิระใหท้า่นเดนิชมสวนพฤกษศาสตรต์ามอธัยาศยั จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ VIVO Shopping Mall 

แลบะมเีวลาใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้และของฝากกอ่นเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

19.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคลชู (CLJ) 

21.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิอสิตนับลู โดยเทีย่วบนิ TK1348 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.25 ชัว่โมง) 

23.30 น. เดนิทางสูส่นามบนิอสิตันบลู เพือ่เปลีย่นเทีย่วบนิ 

 

13 ม.ิย. กรงุเทพฯ 

 

01.25 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9.30 ชัว่โมง) 

  สายการบนิฯ มบีรกิารอาหารค ่าและอาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิ 

15.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 
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10 วัน บลัแกเรยี – แกรนดโ์รมาเนยี (เทศกาลกหุลาบ) 

 

 อตัราคา่บรกิาร  (บาท) 4-13 ม.ิย. 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น  79,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 10,000 

เด็กอาย ุ2-12 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 76,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัรเ์ริม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

95,000-140,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ BKK-IST-SOF//CLJ-IST-BKK หักคา่ตั๋วคนื 20,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่9 ก.ย. 2562) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 

ก.ก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วโรมาเนยี-บลัแกเรยี (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TK (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไมเ่กนิ 20 ก.ก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 
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 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถ คา่ทปิไกด ์หัวหนา้ทวัร ์ 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่วซีา่โรมาเนยี/บลัแกเรยี  

 หากมวีซีา่เชงเกน้แบบ Multiple ทีย่งัไมห่มดอาย ุและเคยใชง้านแลว้สามารถใชเ้ขา้ทัง้สองประเทศได ้

 หากมวีซีา่ โรมาเนยี หรอืบลัแกเรยี แบบ Multiple ทีย่งัไมห่มดอาย ุสามารถใชเ้ขา้ทัง้สองประเทศได ้

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าเขา้-ออกทีโ่รงแรม ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าของทา่นเอง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 35,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทาง

แนน่อน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง 

กรณียกเลกิ 

* ยกเลกิ 100 วัน หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

* ยกเลกิ 60-99 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หกัคา่มดัจ า 60% 

* ยกเลกิ 30-59 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หกัคา่มดัจ าเต็มจ านวน  

* ยกเลกิ 0-29 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวน 

***ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม*** 

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 
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หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง(หากจ านวนลกูคา้ในคณะไมถ่งึ 20 ทา่น ราคาทวัร ์เพิม่ทา่น

ละ 4,000 บาท) 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนี

เขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 
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 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีัดสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวัด “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐาน

ได ้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 
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 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่โรมาเนยี 

(ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 20 วันท าการ) 

สถานฑตูไมอ่นุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดังนัน้ถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้บรษัิททัวรฯ์ เพือ่ขอ

ยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เครือ่งบนิในชว่งทีท่า่นจะเดนิทางมาดว้ย 

 

(การเตรยีมเอกสาร กรณุาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ และกรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ในสมยักอ่น ) 

 

1. หนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2 รปู พืน้ฉากหลังรปูตอ้งเป็นพืน้สขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพืน้เป็นสเีทา ใช ้

ไมไ่ด)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน...สถานฑตูมกีารเทยีบรปูกบัหนา้วซีา่ทีเ่คยได)้  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบยีนหยา่ (กรณีผูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สตูบิตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิตัรมา)  

8. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์: (หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังนี ้ 

- เด็ก เดนิทางกบับคุคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอื

อ าเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบวุา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบชุือ่บดิา)  
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- เด็ก เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบวุา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบชุือ่มารดา)   

 

9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตูและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ (อายไุมเ่กนิ 3 

เดอืน) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน  

- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถา่ยส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบนัศกึษา นัน้วา่ก าลังศกึษาอยู ่ระบชุัน้ปีทีศ่กึษา  

 

10. หลกัฐานการเงนิ :  (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ Bank Statement เลม่เดยีวกนั) 

- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร 

ระบชุือ่เจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 20 วันนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 

- Bank statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไมต่ ่ากวา่ 100,000 บาทตอ่การ

รับรอง 1 ทา่น และยอดแสดงในบญัชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (เอกสารอายหุา้มเกนิ 30 วันกอ่นยืน่วซีา่) 

 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรพัยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่น ัน้ ************** 

 

- Statement บญัชฝีากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้ แตท่า่นตอ้งแนบ Statement บญัชอีอมทรัพย ์

(Saving) มาดว้ย 

 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงนิใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรยีมเอกสารดังนี ้

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบชุือ่เจา้ของบัญช ีรับรองค่าใชจ้่ายใหใ้คร (ตอ้ง

ระบชุือ่ผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูตบิัตร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลักฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสัมพันธว์่า

เป็นคนในครอบครัวเดยีวกนั 
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กรณีนายจา้งรับรองคา่ใชจ้า่ยใหล้กูจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบวุา่เป็นผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

- หนังสอืรับรองเงนิฝาก ดังขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวันในทกุกรณี ไมต่อ้งแนบมา 

 

โปรดทราบ 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน
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ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทนัท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


