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“HIGHLIGHT” 
 

  ซนิายา อญัมณีเม็ดงามแหง่โรมาเนยี เขา้ชมปราสาทไฮโซเปเลส  
 เยอืน บราซอฟ  สวสินอ้ยแหง่ยโุรปตะวนัออก  

 บราน ดนิแดนแหง่แวมไพร ์เยีย่ม“ทา่นเคา้ท ์ณ ปราสาทแดรก๊คูลา่”  

 ซกีสิวารา เมอืงประวตัศิาสตรแ์หง่ทรานซลิวาเนยี 

 บคูาเรสต ์ ฉายาปารสีนอ้ยแหง่ยโุรปตะวนัออก  

 เมอืงพรมแดนธรรมชาตทิีน่า่รกั รเูซ ฉายาลติเติล้เวยีนนา   

 

 เวลโีค ทราโนโว เมอืงประวตัศิาสตร ์ชมความยิง่ใหญข่อง ปราสาทซาเรเวทส ์

 คาซานลคั  หบุเขากหุลาบทีใ่หญท่ีส่ดุในบลัแกเรยี  

 ชม สุสานโบราณชาวเธรเชยีนแหง่คาซานลคั (Unesco) ยุคเกา่แกเ่ฮลเลนสิตกิ 

 เมอืง พลอฟดฟิ (Unesco) รบัรางวลัเมอืงหลวงวฒันธรรมแหง่ยโุรป 

 ชมรอ่งรอยประวตัศาสตรโ์ซเวยีต โซเฟีย เมอืงหลวงของบลัแกเรยี 

 ชมความเกา่แกข่อง อารามมรดกโลกรลิา่ (Unesco) 

 ชอ้ปของแบรนดเ์นมราคาถกู ณ ยา่นไวโตช่า บเูลอวารด์   

– อาหารหลากหลาย ทอ้งถิน่และจนี – 

– พเิศษ ชมการแสดงของชาวพืน้เมอืง –   

– พกัโรงแรมระดบั 4 ดาวทุกคนื – 

วนัแรก ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู                                                                                                                               
20.30 น.  บริษทัฯ ขอเชญิท่านทีจุ่ดนัดพบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูทางเข้าเลขท่ี 9 

เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ ( TURKISH AIRLINES) ขอให้ท่านสงัเกตป้าย  
“ALLIANCE CONSORTIUM ”  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอคอยให้การต้อนรบัและอ านวยความ
สะดวกแด่ท่านก่อนขึน้เครื่อง...      

23.30 น. เหนิฟ้าสู่ กรุงบูคาเรสต์  ประเทศโรมาเนีย โดยสายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ เที่ยวบนิที่ 
TK069  (ใชเ้วลาบนิโดยรวม 11 ชัว่โมง)    

วนัสอง สนามบินอิสตนับูล (แวะเปล่ียนเครื่อง) – บูคาเรสต์ – ซินายา – ปราสาทเปเลส – บราซอฟ  
เขตเมืองเก่า – จตุัรสัท่ีว่าการเมือง 

06.30 น. ถึง สนามบินอิสตันบูล  ประเทศตุรกี  เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง ให้ท่านได้ยืดเส้นยืดสายและ
เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง  DUTY FREE  
หมายเหตุ : เนือ่งจากเราเดนิทางมาเป็นหมู่คณะ  ดงันัน้เมือ่เครือ่งลงจอดแลว้.....รบกวนผูเ้ดนิทาง
ทุกท่านโปรดรอหวัหน้าทวัรอ์ยู่บนเครือ่งก่อน  เพือ่ทีห่วัหน้าทวัรจ์ะไดน้ าท่านลงจากเครือ่งพรอ้มๆ
กนั ไปขึน้รถต่อไปยงัอาคารส าหรบัผูโ้ดยสารต่อเครือ่ง เพือ่ป้องกนัการสบัสนและพลดัหลงกนั   

08.35 น. ออกเดินทางต่อสู่  กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ 
เทีย่วบนิที ่TK1043  (ใชเ้วลาบนิโดยรวม 1 ชัว่โมง 15 นาท)ี   
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08.50 น. เมือ่เครื่องบนิสมัผสัขอบฟ้า  น าท่านเขา้สูน่่านฟ้าของประเทศโรมาเนีย  คณะเดนิทางถงึ สนามบิน 
HENRI COANDA กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย  (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าเวลาประเทศไทย  
5 ชัว่โมง)  น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง  รบักระเป๋าสมัภาระ ผ่านกรมศุลกากรเป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ ทางหวัหน้าทวัรแ์ละมคัคุเทศน์ทอ้งถิน่จะน าคณะท่านฯ ขึน้รถปรบัอากาศแลว้มุ่งหน้า
สู่  เมืองซินายา (Sinaia) เมอืงท่องเที่ยวที่ตัง้อยู่ในมณฑลพราโฮวา (Prahova County) โดยตวั
เมอืงนัน้ตัง้ลึกเข้าไปในเทอืกเขาคาร์เพเธียน (Carpathian Mountains) เป็นเมอืงรสีอร์ทที่ได้รบั
ความนิยมเมอืงหนึ่งของประเทศ   

เทีย่ง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย น าคณะท่านฯเดนิทาง ไฮไลท์ : เขา้ชมปราสาทเปเลส (Peleş Castle) ตัง้อยู่ในหุบเขาบูเซก ิเป็น

ปราสาททีป่ระทบัของราชวงศ์ในช่วงฤดูรอ้น ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นปราสาทอกีแห่งทีส่วยทีสุ่ดใน
โลก  สรา้งโดยเจา้ชายคาลอสที ่1 กษตัรยิแ์ห่งโรมาเนียในสมยัศตวรรษที ่ 19 ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 
10 ปี  โดยเริม่ปี ค.ศ.1873 - 1914  อาคารถูกสรา้งเป็นแบบเยอรมนัยุคเรอเนสซองปนตะวนัออก 
ความงดงามของปราสาทแห่งนี้มใิช่อยู่ที่ความยิง่ใหญ่ของตวัปราสาท  แต่อยู่ที่การตกแต่งภายใน
อย่างหรูหรางดงาม ภายในปราสาทรวบรวมงานศิลปะที่สวยงามมากมายจากประเทศต่างๆ ใน
ยุโรป เช่น โคมไฟระยา้จากอติาล ีรูปภาพตดิผนังจากฝรัง่เศส และทรพัย์สมบตัทิี่ประเมนิค่ามไิด้  
อสิระใหท้่านเยีย่มชมสถานทีแ่ละชมสวนสวยทีล่อ้มรอบดว้ยป่าสนหนาทบึบนยอดเขา   

 
 น าคณะออกเดินทางต่อ ผ่านชมวิหารซินายา (Sinaia Monastery) ที่อยู่บนภูเขาซีนาย 

(Mount Sinai) เป็นวหิารขนาดใหญ่ของนิกายออรโ์ธดอกซ์ ก่อตัง้โดยเจา้ชาย Mihail Cantacuzino 
ในปี 1695  สู ่เมืองบราซอฟ (Brasov)  หรือ "สวิตเซอรแ์ลนดน้์อยแห่งโรมาเนีย"  เมอืงทีใ่หญ่
ที่สุดของแคว้นทรานซลิวาเนีย (Transilvania) สวยงามและมชีื่อเสยีงที่สุดของโรมาเนีย สมกบัค า
กล่าวอา้งเนื่องดว้ยแควน้นี้เตม็ไปดว้ยปราสาทมากมาย ป่าไม ้ภูเขา และหมู่บา้นต่างๆ ซึ่งสรา้งใน
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ยุคกลางเคยถูกปกครองโดยชนชาตเิยอรมนัในราวศตวรรษที ่ 15 เมอืงนี้เป็นศูนยก์ลางทางการค้า
ของชาวแซกซอน จากนัน้พาเดนิ ชมความสวยงามของตวัเมือง และ จตุัรสัท่ีว่าการเมือง (The 
Council Square) เป็นที่ตัง้ของอาคารที่ว่าการเมอืงที่สร้างขึ้นมาพร้อมกบัการสร้างเมอืง ม ีหอ
นาฬิกาของอดีตอาคารศาลาว่าการเมือง (Casa Sfatului หรือ Council's House) ที่สูงโดด
เด่นแสดงเวลาให้กับผู้คนที่เดินผ่านไปมา ชม ภายนอกของโบสถ์ด า (Black Church)  โบสถ์
เก่าแก่ทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1477 ชื่อของโบสถ์มทีีม่าจากการถูกรมควนัจากไฟไหมค้รัง้ใหญ่  ปี 
ค.ศ. 1689 จดัเป็นโบสถโ์กธคิทีใ่หญ่ทีสุ่ดของโรมาเนีย และมหีอระฆงัทีใ่หญ่ทีสุ่ดอกีดว้ย 

เยน็  ร่วมรบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร 
ค ่า พกัคา้งคนื ณ  RAMADA HOTEL, BRASOV  หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 
วนัท่ีสาม บราซอฟ – บราน – ปราสาทบราน – ซีกิสวารา – ชมเมือง – พิพิธภณัฑ์หอนาฬิกา –  โบสถ์

บนเนินเขา – บ้านเกิดของแดรก็คลู่า – บราซอฟ 
เชา้  อรุณสวสัดิ.์...รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 
  น าคณะออกเดินทางสู่  เมืองบราน (Bran) เมืองที่มีชื่อเสียงมากอีกเมืองหนึ่งของประเทศ

โรมาเนีย  สมัผสัเมอืงทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นทีอ่ยู่ของแวมไพร ์ (Vampire) หรอืแดร๊กคูล่า (Dracula) พรอ้ม
ไฮไลท์ : พาเขา้ชม “ปราสาทบราน” (Bran Castle)  หรือ “ปราสาทแดรก๊คลู่า” ปราสาทนี้ถูก
สร้างขึน้ในศตวรรษที่ 14 ได้รบัการยกย่องว่าสวยงามท่ีสุดในโรมาเนีย ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่บน
ยอดเขา สรา้งขึน้เพือ่เป็นป้อมควบคุมเสน้ทางการคา้และเกบ็ภาษรีะหว่างแควน้วลัลาเซยี - แควน้ท
รานซิลวาเนีย ภายในมหี้องหบัต่างๆมากมายซึ่งจดัแสดงวถิคีวามเป็นอยู่ ต่อชมห้องแสดงอาวุธ
โบราณ  ตูโ้บราณอายุหลายรอ้ยปีทีแ่กะสลกัลวดลายสวยงดงาม  นอกจากนี้ยงัมกีารจดัแสดงสิง่ของ
เครื่องใช้อีกมากมาย  เป็นปราสาทที่ใช้เป็นพื้นนิยายเรื่องแดร็กคูล่า เจ้าชายกระหาย เลือดของ
นักเขยีนชาวไอรชิ ซึ่งแทจ้รงิเจา้ชายนี้ คอื วลาด เตเปส (Vlad Tepes) วรีบุรุษในยุคกลางทีไ่ดท้ า
การต่อสูก้บัพวกเตริก์อย่างกลา้หาญ  ใหท้่านไดช้มและเกบ็ภาพตามอธัยาศยั...  
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 จากนัน้ออกเดนิทางต่อไปยงั  ซีกิสวารา (Sighisoara)  ที่อยู่ทางด้านเหนือ เป็นเมอืงศูนย์กลาง
การบรหิารและการปกครองของจงัหวดัมเูรส  และอยู่ในพืน้ทีด่า้นประวตัศิาสตรข์องทรานซลิวาเนีย  

เทีย่ง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย พาท่าน เดินชมเมืองท่ีมีก าแพง  3 ชัน้   และเขา้ชม พิพิธภณัฑ์หอนาฬิกา (Clock Tower) แต่

ละห้องนัน้ใช้เป็นพพิธิภณัฑ์ที่เก็บสะสมของมค่ีาที่ขุดได้ภายในเมอืงนี้   พร้อมชมทศันียภาพของ
เมอืงจากยอดสงูสุดของหอนาฬกิา จากนัน้พาท่านไปชม โบสถบ์นเนินเขา (The Church On The 
Hill)  สถานที่ซึ่งเคยเป็นที่ฝังร่างที่ไร้ศรษีะของท่านเค้าท์แดรก็คูล่า  ต่อด้วย บ้านเกิดของวลาด 
เทเปส (ท่านแดรก็คลู่า) ชมบา้นทีซ่ึง่เป็นสถานทีเ่กดิของท่านเคา้ทใ์นปี ค.ศ. 1432  จนไดเ้วลาอนั
สมควร...น าคณะเดนิทางกลบัสู ่เมืองบราซอฟ เพือ่เขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั    

เยน็  ร่วมรบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร 
ค ่า พกัคา้งคนื ณ RAMADA HOTEL, BRASOV  หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 
วนัท่ีส่ี บราซอฟ –  บูคาเรสต์ – ชมเมือง – อิสระช้อปป้ิง – รเูซ (บลัแกเรีย)  
เชา้  อรุณสวสัดิ.์...รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 
 น าคณะออก เดินทางสู่  กรุงบูคาเรสต์  

(Bucharest) เ มื อ งหลว งของประ เทศ
โรมาเนีย ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าแดมโบวดิา และ
ยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 ของ
สหภาพยุโรป เป็นหนึ่ งในศูนย์กลางด้าน
อุ ตสาหก รรมแล ะกา รขนส่ ง ข อ ง ยุ โ ร ป
ตะวันออก เป็นเมืองหนึ่งที่ร ่ารวยที่สุดและ
ครอบคลุมสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการ
ประชุม การศึกษา และวฒันธรรม....พาท่าน
เดนิ ชมความสวยงามของเมือง ทีไ่ดร้บัการ
ข น า นน า ม ว่ า  “ปารี ส น้อยแ ห่ งยุ โ รป
ตะวันออก” ชมจัตุร ัสแห่งการปฎิวัติ  
(Revolution Square) ซึ่ ง เ ป็นสถานที่แห่ ง
ประวตัศิาสตร์ในการปฎิรูปการปกครอง ผ่าน
ชมโอเปร่าเฮ้าส ์(Opera House) คลบัทหาร
แห่งชาติ (National Military Academy) และประตูชยัโรมาเน่ียน (Arcul de Triump) ที่ตัง้อยู่
บนถนนคิสเซเลฟ Kisseleff ถูกสร้างเลียนแบบประตูชัยในกรุงปารีส  เพื่อฉลองชัยชนะใน
สงครามโลกครัง้ที่ 1 ในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย (Romanian Athenaeum) อิสระให้ท่านได้
สมัผสับรรยากาศทีแ่สนโรแมนตกิและเกบ็ภาพความงดงามของเมอืง 
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เทีย่ง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

 
บ่าย น าคณะชม ภายนอกพร้อมเก็บภาพความประทับใจคู่กับอาคารรัฐสภาหรือท าเนียบ

ประธานาธิบดีของประเทศโรมาเนีย (Palace Of Parliament) เป็นท าเนียบทีใ่หญ่โตโอฬาร อกี
ทัง้ไดช้ื่อว่ามขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากตกึเพนตากอนของสหรฐัฯ... และใหท้่านอสิระ
เดนิเลือกซ้ือสินค้าและของฝาก  อย่างผลติภณัฑช์ะลอความชราของ ดร.แอนนา อสัสนั ผูค้น้พบ
สูตรยาชะลอความแก่ที่โด่งดงัจนได้รบัรางวลัโนเบล, ชีส Nasal ที่ขึ้นชื่อ,บรัน่ดีพลมั,สินค้างาน
เครื่องหนัง และหัตถกรรมต่างๆ รวมสินค้าพื้นเมืองแบรนด์ดังท้องถิ่น ตามห้างสรรพสินค้า 
BUCHAREST MALL หรอื BANEASA SHOPPING CITY   

 
 สมควรแก่เวลา....น าท่านมุ่งหน้าต่อสู่ รูเซ (Ruse) เมืองทางข้ามเส้นแบ่งเขตพรมแดนตาม

ธรรมชาตจิากโรมาเนียสูบ่ลัแกเรยี  เป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 5 ของประเทศบลัแกเรยี (Bulgaria) ไดร้บั
ขนานนามว่าเป็น ลิตเต้ิลเวียนนา (Little Vienna) เป็นที่รู้จกักนัมากในช่วงศตวรรษที่19 - 20 
โดยเฉพาะความโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-บาโรก และนีโอ-โรโคโค (Neo-Baroque 
and Neo-Rococo) และยงัเป็นอกีหนึ่งเมอืงที่ดงึดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยอืนได้เป็นจ านวนมากใน
ทุกๆปี แลว้เขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั   

เยน็  ร่วมรบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ค ่า พกัคา้งคนื ณ   COSMOPOLITAN  HOTEL , RUSE หรือเทียบเท่า  (คืนท่ี 3) 
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วนัท่ีห้า รูเซ (บลัแกเรีย) – เวลีโค ทราโนโว – ชมเมือง – อิสระช้อปป้ิง – ซากปราสาทซาเรเวทส์  
ชิพก้า – คาซานลคั – สสุานโบราณชาวเธรเชียน (Unesco) – พลอฟดิฟ (Unesco) 

เชา้  อรุณสวสัดิ.์...รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางไปยงั  เวลีโค ทราโนโว (Veliko Tarnovo)  เมอืงแห่งประวตัิศาสตร์ของประเทศ

บลัแกเรยี และมปีระเพณีอนัยาวนานมาก  อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงหลวงของจกัรวรรดบิลัแกเรยีที่สอง 
อุดมไปดว้ยพพิธิภณัฑแ์ละสถานทีท่างประวตัศิาสตร์  พรอ้ม ชมความสวยงามของเมืองเก่าแก่ 
ทีอ่ยู่รมิแมน่ ้ารมิแม่น ้ายานตาทีม่คีวามใสสะอาดราวกบักระจกสะทอ้นอยู่เบื้องล่าง และอยู่ท่ามกลาง
หุบเขา ต่อด้วยเดนิเล่น ณ ถนนซาโมวอดสก้า (Samovodska) ซึ่งเป็นถนนที่ได้รบัความนิยม
ส าหรบันักท่องเที่ยว  เนื่องจากมสีนิค้าท้องถิน่และของที่ระลกึขายจ านวนมาก  อสิระให้ท่านเดนิ
จบัจ่ายใช้สอยตามอัธยาศยั....พาคณะเดิน ไฮไลท์ : ชมซากปราสาทซาเรเวทส์ (Tsarevets 
Fortress) ป้อมปราการและพระราชวงัที่แขง็แกร่งในยุคจกัรวรรดบิลัแกเรยี (ยุคกลาง) ตัง้อยู่บน
เนินเขาซาเรเวทส์ (Tsarevets Hill) 1185-1393 ด้วยก าแพงที่หนากว่า 3 เมตร ประตูทางเขา้ 3 
ทาง มหีอคอยบอลดว์นิทางทศิตะวนัออกเฉียงใต ้ มพีระราชวงัตัง้อยู่ตรงกลางทีม่กี าแพงปิดลอ้มอกี
ชัน้หนึ่ง ภายในก าแพงเมอืงเตม็ไปทีอ่ยู่อาศยัของช่างฝีมอืและสถานทีฝึ่กอบรมช่างฝีมอื เพื่อรบัใช้
งานทางครสิตจกัร 

 
เทีย่ง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

 



8 

 

บ่าย น าคณะเดนิทางต่อสู่ เสน้ทางทวิทศัน์อนัสวยงาม SHIPKA PASS ผ่านชมเมืองชิพก้า (Shipka) 
และ โบสถ์ประจ าเมืองชิพก้า (Shipka Memorial Church) โบสถ์คริสต์นิกายบัลแกเรี่ยน 
ออโธดอกซ์  สรา้งขึน้ในปี  ค.ศ.1885-1902  เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานอุทศิใหแ้ก่ทหารรสัเซยี ยูเครน 
และบลัแกเรยี ที่เสยีชวีติในสงครามรุสโซ่-เตอร์กชิ หรอืสงครามระหว่างอาณาจกัรอ็อตโตมนัและ
อาณาจกัรรสัเซยีเมอืปี ค.ศ.1877  สู่  เมืองคาซานลคั  (Kazanlak) แหล่งปลูกกหุลาบท่ีใหญ่
ท่ีสดุในประเทศบลัแกเรีย THE VALLEY OF ROSES  และยงัถอืว่าเป็นเมอืงทีม่หีลกัฐานการตัง้
ถิน่ฐานมาตัง้แต่ยุคสมยัหนิใหม ่ซึง่ถอืว่ามคีวามเก่าแก่ทีสุ่ดในแถบนี้  น าท่านเขา้ชม สสุานโบราณ
ชาวเธรเชียนแห่งคาซานลคั (Thracian Tomb of Kazanlak)  ทีไ่ดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดก
โลกทางวฒันธรรม โดย UNESCO  สุสานโบราณน้ีไดร้บัการคน้พบในปีครสิตศ์กัราช 1944 มอีายุ
ตัง้แต่ยุคเฮลเลนิสตกิ (Hellenistic) ราวปลายครสิต์ศตวรรษที่ 4 (กลางพุทธศตวรรษที ่10) สุสาน
แห่งนี้ตัง้อยู่ใกล้เมอืงเซฟโตโปลิส (Seutopolis) นครหลวงของพระเจ้าเซฟเตสที่ 3 (Seutes III) 
กษัตริย์แห่งเธรส และเป็นส่วนหนึ่งของสุสานเธรเชียน สุสานทรงรงัผึ้งหรือที่เรียกว่า ธอลอส 
(Tholos สุสานทรงโดมยอดแหลมคลา้ยรงัผึง้) นี้ มทีางเดนิแคบและหอ้งฝังศพรูปกลม ทัง้สองส่วน
ตกแต่งด้วยจติรกรรมฝาผนังแสดงภาพพธิกีรรมและวฒันธรรมการฝังศพของชาวเธรส จติรกรรม
เหล่าน้ีเป็นงานยุคเฮลเลนิสตกิทีไ่ดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ย่างด ี

 
 จนไดเ้วลาอนัสมควร....ออกเดนิทางต่อสู ่พลอฟดิฟ (Plovdiv) เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองของ

ประเทศบัลแกเรียรองจากเมืองโซเฟีย  ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.  2019 
(UNESCO WORLD HERITAGE) เ ป็นเมืองที่มีชื่อ เสียงด้านความเก่าแก่และวัฒนธรรมที่
หลากหลายและประวตัศิาสตรน์บัพนัปี....แลว้เขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั 

เยน็  ร่วมรบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร 
ค ่า พกัคา้งคนื ณ GRAND HOTEL,PLOVDIV  หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 4) 
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วนัท่ีหก พลอฟดิฟ – เขตเมืองเก่า – อิสระช้อปป้ิง – โซเฟีย – ชมเมือง – มหาวิหารอเลก็ซานเดอร ์เนฟ
สกี 

เชา้  อรุณสวสัดิ.์...รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 
 พาท่านเดนิชม เขตเมืองเก่า  เดนิลดัเลาะบนถนนปูหนิคอบเบลิไปเรื่อยๆ  ซึ่งจะท าให้ท่านหลง

เสน่หข์องเมอืงนี้ ตรอกเลก็ซอยน้อยที่มอีาคารบ้านเรอืนจากยุคเรอเนสซองส ์ เรยีกว่า จอรเ์จียด้ี
เฮาส์   ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอาคารในยุคฟ้ืนฟูของบัลแกเรีย ผ่านชมศิลปะวัตถุโบราณและ
อนุสาวรยี์ที่มคุีณค่าทางประวตัิศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  เช่น โบราณสถานโรงละคร
กลางแจ้งแบบโรมนั (Roman Amphitheatre) หนึ่งในโรงละครโรมนัโบราณที่ได้รบัการบูรณะ
รกัษาและยงัคงความสมบูรณ์ไวท้ีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 98-117 และชมภายนอก
โบสถเ์ซนต์สคอนสแตนติลและเฮเลน่า (St. Constantine and Helena ) หนึ่งในโบสถ์ทีเ่ก่าแก่
ทีสุ่ดของเมอืง  ในอดตีเคยเป็นก าแพงป้อมปราการของเมอืงบรวิาร สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1832 อสิระ
ให้ท่านเดินชมรอบอาณาบริเวณ และเก็บภาพความประทับใจ  ต่อด้วยสภาโรมนั (Roman 
Forum) ผ่านชม สุเหร่าโบราณ (Dzhumaya Mosque) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ในช่วงการ
ปกครองของออตโตมนัเตริก์   

 
 อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปป้ิงสินค้าพ้ืนเมือง อาทเิช่น ผลติภณัฑจ์ากดอกกุหลาบซึ่งเป็น

สนิค้าขึน้ชื่อของประเทศบลัแกเรยีทีเ่ป็นไม่ว่าจะเป็น สบู่ น ้ามนัหอมที่สกดัจากดอกกุหลาบ โลชัน่
ทาผิว ที่ หรือ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ  รวมไปถึงของที่ระลึกน่ารกัๆบน “ จตุัรสั สแตม
โบลอฟ”(Stambolov Square) และ “ถนนอเลก็ซานดาร”์ (Alexandar Street)  

เทีย่ง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั ้นน าคณะเดินทางต่อสู่   กรุงโซเฟีย (Sofia)  เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

สาธารณรฐับลัแกเรีย เป็นเมืองที่มีประวตัิศาสตร์เก่าแก่ยาวนานถึง 7,000 ปี ซึ่งยงัคงเหลือ
ร่องรอยให้เหน็จากโบราณสถานในยุคต่างๆ  แต่เป็นที่น่าเสยีดายที่ถูกท าลายเสยีหายไปมากเมื่อ
ครัง้สงครามรสัเซยีกบัตุรก ีเมื่อ 200 กว่าปีทีแ่ลว้ แลว้พา เดินชมเมือง และ มหาวิหารอเลก็ซาน
เดอร์ เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral)  มหาวิหารคริสตจกัรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่
อนัดบัต้นๆของภูมภิาคนี้  มรีูปแบบการก่อสร้างของนีโอไบแซนไทน์ ก่อสร้างในแบบโดมหลงัคา
ทรงกลมสเีขยีว สูงถงึ  53 เมตร ตกแต่งด้วยหนิอ่อนที่วจิติรตระการตา และแวะเกบ็ภาพความ
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ประทบัใจคู่ โบสถ์โซเฟีย (The Sofia Synagogue) ซึ่งเป็นโบสถ์ครสิตจกัรที่อยู่ใกล้ๆกนั  แวะ
ผ่านชมพระราชวงัเดิมท่ี จตุัรสับทัเทนเบิร์ก (Battenberg Square) ซึ่งปัจจุบนัได้กลายเป็น 
หอศลิป์แห่งชาต ิ(National Art Gallery) ผ่านชม สวนสาธารณะเก่าประเมืองโซเฟีย ท าเนียบ
ประธานาธิบดี และโบสถเ์ซนต์จอรจ์ (St. George) เป็นโบสถ์ครสิต์ที่ถูกสร้างขึน้โดยชาวโรมัน 
ในศตวรรษที ่4 ก่อสรา้งโดยใชอ้ฐิแดง และยงัถอืว่าเป็นอาคารเก่าแก่ทีสุ่ดในโซเฟีย 

 
เยน็  ร่วมรบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร ไฮไลท์ : พร้อมชมการแสดงของชาวพื้นเมือง 
ค ่า พกัคา้งคนื ณ FESTA HOTEL,SOFIA หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 5) 
วนัท่ีเจด็ โซเฟีย – ริล่า – อารามมรดกโลกริล่า (Unesco) –  โซเฟีย – อิสระช้อปป้ิง – สนามบินโซเฟีย  

สนามบินอิสตนับลู (แวะเปล่ียนเครื่อง)   
เชา้  อรุณสวสัดิ.์...รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 
 พาคณะท่านมุ่งหน้าสู่  ภเูขารีล่า ที่ระดบัความสูง 1,147 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ซึ่งสามารถ

มองเหน็แม่น ้ารลิสกา้และดรุสย่า วทิซ่า ทีไ่หลอยู่เบือ้งล่างไดอ้ย่างสวยงาม....เพื่อ ไฮไลท์ : เขา้ชม
ความเก่าแก่ของ อารามมรดกโลกริล่า (Rila Monastery)  อารามครสิต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่มี
ชื่อเสยีงทีสุ่ด และมนีกัท่องเทีย่วมาเยีย่มชมมากทีสุ่ด ชมความสวยงามของตวัวหิารทีถู่กสรา้งขึน้ใน
ศตวรรษที่ 10 โดยนักบุญจอห์นแห่งรลีา (St.John of Rila) ผูถ้อืสนัโดษและใช้ชวีติเขา้เงยีบในถ ้า
และไดร้บัยกย่องเป็นนักบุญโดยนิกายออรโ์ธดอกซ์  อาศรมและหลุมศพของท่านกลายเป็นสถานที่
ศกัดิส์ทิธิ ์และไดก้ลายเป็นอารามซึ่งมบีทบาทส าคญัในดา้นจติวญิญาณและสงัคมของบลัแกเรยีใน
ยุคกลาง นอกจากนี้ยงัเป็นแหล่งสะสมทรพัย์สมบตัิ และวสัดุวรรณกรรมอายุกว่าร้อยปีอีกเป็น
จ านวนมาก จนไดร้บัใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1983  อสิระใหท้่านไดเ้ยีย่มชมอารามแห่งน้ี 
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เทีย่ง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย แลว้เดนิทางกลบัสู่  กรงุโซเฟีย อกีครัง้  พาท่านอสิระชอ้ปป้ิงและเลอืกซื้อสนิค้าแบรนด์เนมชื่อดงั 

ณ ย่านไวโตช่า บูเลอวารด์  Vitosha Boulervard ย่านช้อปป้ิงที่มชีื่อเสยีงของเมอืงอกีแห่งหนึ่ง 
และยงัเป็นถนนคนเดนิในยามค ่าคนื ซึง่จะมหีา้งสรรพสนิคา้ และรา้นรวงต่างๆ รวมไปถงึรา้นอาหาร 
รา้นชา กาแฟ และบารต์่างๆ ไวใ้หไ้ดน้ัง่พกัผอ่นหย่อนกาย 

 *** อิสระรบัประทานอาหารเยน็  เพ่ือให้ท่านได้เตม็อ่ิมกบัการช้อปป้ิงตามอธัยาศยั *** 
18.00 น. จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร......น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ สนามบินโซเฟีย (SOFIA AIRPORT) 

เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
21.15 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ เที่ยวบนิที่ TK1030  (ใช้เวลา

บนิโดยรวม 1 ชัว่โมง 25 นาท)ี    
22.45 น. ถึง สนามบินอิสตันบูล  ประเทศตุรกี  เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง ให้ท่านได้ยืดเส้นยืดสายและ

เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง  DUTY FREE  
หมายเหตุ : เนือ่งจากเราเดนิทางมาเป็นหมู่คณะ  ดงันัน้เมือ่เครือ่งลงจอดแลว้.....รบกวนผูเ้ดนิทาง
ทุกท่านโปรดรอหวัหน้าทวัรอ์ยู่บนเครือ่งก่อน  เพือ่ทีห่วัหน้าทวัรจ์ะไดน้ าท่านลงจากเครือ่งพรอ้มๆ
กนั ไปขึน้รถต่อไปยงัอาคารส าหรบัผูโ้ดยสารต่อเครือ่ง เพือ่ป้องกนัการสบัสนและพลดัหลงกนั   

วนัท่ีแปด สนามบินอิสตนับูล (แวะเปล่ียนเครื่อง) – สนามบินสวุรรณภมิู 
01.45 น. เดนิทางต่อสูป่ระเทศไทย  โดยสายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่TK068  (ใชเ้วลาบนิ

โดยรวม 9 ชัว่โมง 15 นาท)ี    
15.25 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ....พรอ้มกบัความประทบัใจมริูล้มื ☺ 

 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีวางใจในงานบริการของเรา *** 
 

 

 

1. อตัราค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิระหว่างประเทศ แบบหมู่คณะชัน้ประหยดั ไป - กลบัพร้อมกนั  โดยสายการบิน
เตอร์กิซ แอร์ไลน์ ซึ่งราคาถูกตรวจสอบ ณ วนัที่ 19/12/2565 ไม่สามารถเลือกที่นัง่หรือระบุเลขที่นัง่ได้  
เนื่องจากเป็นการส ารองทีน่ัง่แบบหมูค่ณะ  

2.  ราคาบตัรโดยสารเครื่องบนิทีน่ าเสนอนัน้เป็นราคาเริม่ต้น  ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัการยนืยนัจากทางสายการบนิในวนัและ 
เวลาทีท่ าการส ารองที่นัง่  หากราคาบตัรโดยสารเครื่องบนิสูงกว่าราคาทีแ่จง้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บเพิม่
ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง 

3. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา  อนัเนื่องมาจากค่าภาษนี ้ามนัและค่าประกนัภยัทีเ่พิม่ขึน้จากราคา
น ้ามนั  ทางบรษิทัฯจะท าการแจ้งท่านก่อน วนัที่มกีารออกบตัรโดยสารเครื่องบนิ โดยใช้เอกสารอา้งองิจากสาย
การบนิเป็นหลกัฐาน ในกรณีเปลีย่นแปลงราคาขา้งตน้ 

เงื่อนไขของตัว๋ 
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1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นเวลาเทีย่ว เปลีย่นแปลงรายการเทีย่วบางประการในรายการทวัร ์หรอืบอก

เลกิตามความเหมาะสม  อนัเนื่องจากสภาวะของโรคระบาด,โรคตดิต่อ,อุบตัเิหตุ,สภาวะอากาศ,ภยัธรรมชาติ,

สภาพการจราจร,การเมอืง,ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ,สายการเดนิเรอื,รถไฟ,พาหนะทอ้งถิน่,โจรกรรม,วนิาศกรรม,

อคัคภียั,การผละงาน,การจลาจล,สงครามการเมอืง,การนัดหยุดงาน โดยมติ้องแจง้ล่วงหน้า แต่ยดึถอืประโยชน์ที่

ท่านจะไดร้บัเป็นส าคญั   

2.  อตัราค่าบรกิารทัง้หมด คดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาบตัรโดยสาร ณ  19/12/2565 บรษิทัฯขอสงวน
สทิธใินการปรบัเปลี่ยนราคาค่าบรกิารทัง้หมด ในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ  
ค่าธรรมเนียมน ้ามนั  หรอืมกีารเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น 

3. การเดนิทางจะต้องมีผู้เดินทางขัน้ต า่ (ผู้ใหญ่)  25 / ต่อ 1 คณะ  บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเลื่อนการเดนิทาง

หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัรใ์นกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ครบ   

4. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าชา้ของ
เที่ยวบนิ,สายการเดินเรอื,รถไฟ,พาหนะท้องถิน่,สภาวะของโรคระบาด,โรคตดิต่อ,อุบตัเิหตุ,สภาวะอากาศ,ภยั
ธรรมชาต,ิสภาพการจราจร,การเมอืง,โจรกรรม,วนิาศกรรม,อคัคภียั,การผละงาน,การจลาจล,สงครามการเมอืง,
การนัดหยุดงาน และการผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่
ต่างๆ ทีเ่หนือการควบคุมของบรษิทัฯ 

5. โรงแรมที่พกัเป็นโรงแรมที่เสนอราคาแต่ยงัมไิด้ท าการจองใดๆทัง้สิ้น   หากเป็นช่วงเทศกาลหรอืงานแฟร์ต่างๆ  

หากโรงแรมไม่สามารถส ารองหอ้งได ้ ใหค้ดิราคาเพิม่ขึน้ตามความเป็นจรงิจากผูเ้ดนิทางได้ 

6. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรอืมจี านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ 

และเพิม่เตยีงเสรมิให ้(Extra Bed) 

7. หากโรงแรมไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรอืไม่มเีตยีงเสรมิให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเดี่ยว 

และตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วเพิม่   

8. เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็  ทางบรษิทัฯไดช้ าระใหก้บับรษิทัตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมา

รวมการบรกิารเช่นกนั   ดงันัน้หากท่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุเอาไว ้ เช่น  ค่าอาหาร , ค่า

น าเที่ยวสถานที่ต่างๆ ท่านจะขอหกัค่าบรกิารคนืไม่ได้ เพราะบรษิทัฯต้องอยู่ภายใต้การจดัการที่มเีงื่อนไขกบั

องคก์รนัน้เช่นกนั เช่น การยกเลกิวนิาทสีุดทา้ยหลงัจากการยนืยนัแล้ว เป็นตน้    

9. การถูกปฎเิสธวซี่าและการออกจากเมอืงไทยหรอืถูกปฎเิสธการเขา้เมอืงจากประเทศนัน้ๆในรายการทวัร ์ ในกรณี

ทีท่่านมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศหรอืเอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไป

ในทางเสื่อมเสยี   หรอืดว้ยว่าเหตุผลใดๆจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่

คนืเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น 

เงื่อนไขของทวัร ์
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10. ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่ขอรบัผดิชอบใดๆ  

หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  เพราะโดยปกตเิราใช้หนังสอืเดนิทางบุคคล

ธรรมดาเล่มสเีลอืดหม ู  

11. กรณีทีท่่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดัเพือ่เดนิทางไปกบัทวัรข์องบรษิทัฯ  โปรดขอค ายนืยนัจากฝ่ายขายก่อน ว่า

ทวัร์นัน้ๆมกีารยนืยนัการเดนิทางจรงิก่อนที่ท่านท าการออกตัว๋ภายในประเทศ หรอืจองรถทวัร์มายงักรุ งเทพฯ   

หากท่านท าการออกตัว๋ โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนักงานขายแลว้  และทวัรน์ัน้มกีารถูกยกเลกิหรอืเลื่อนการ

เดนิทาง บรษิทัฯไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้ 

12. เมื่อท่านได้ช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์ทัง้หมด มกีารช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ  ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่าน

รบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของทางบรษิทัฯ แลว้ 
 
 

อตัราค่าบริการ 

 

อตัราน้ีรวม   

✓ ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิระหว่างประเทศ ชัน้ประหยดั ไป - กลบัพรอ้มกนั ตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่าภาษสีนามบนิ ภาษนี ้ามนั และค่าประกนัภยัทุกแห่งของสายการบนิ (โดยคดิจากอตัรา ณ วนัที ่19 ธ.ค. 65 ) 
✓ ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางส าหรบัหิว้ขึน้เครื่อง 7KG ต่อท่าน/ต่อเทีย่ว, กระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่องไม่เกนิ 1 ชิน้ๆ

ละ ไม่เกนิ 20KG ต่อท่าน / ต่อเทีย่ว  
✓ ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 4 ดาว (พกัห้องละ 2 ท่าน)  ตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่าอาหาร และน ้าดื่ม ตามมาตรฐานระดบัภตัตาคาร   
✓ ค่าพาหนะตลอดการเดนิทาง วนัละ 12 ชัว่โมง ตามมาตรฐานยุโรป 
✓ ค่าธรรมเนียมวซี่าท่องเทีย่วประเทศโรมาเนีย (ยื่นแบบหมู่คณะ) ** หากสถานทูตได้ก าหนดวนัในการยื่นขอวีซ่า

แล้ว  ลูกค้าท่านใดไม่สามารถยื่นเอกสารได้ทนัตามท่ีก าหนด จะต้องช าระรายเด่ียวเพ่ิม เร่ิมต้นท่านละ 
500++ บาท    

✓ ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญของทางบรษิทัฯ จากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทาง  
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่ตลอดการเดนิทาง 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

(พกัห้องละ2 ท่าน) 
เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 
พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

จ านวน 
ท่ีนัง่ 

21-28 มี.ค. 66 85,900 86,000 11,000 25 
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✓ ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าประกนัสุขภาพ รวมคุ้มครองการรกัษาพยาบาลจากไวรสัโคโรน่า (COVID-19) และประกนัภยัอุบตัเิหตุทีใ่ช้

ส าหรบัในการยื่นขอวซี่าในวงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท ส าหรบัผูเ้ดนิทางอายุ 1-75 ปี เงื่อนไขตามกรมธรรม ์ 
** หากท่านประสงค์ท่ีจะซ้ือประกันเพ่ิมเติม เพื่อเพ่ิมคุ้มครองในส่วนอ่ืนๆเพ่ิม กรุณาสอบถาม
รายละเอียดกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ ** 

✓ Free WIFI บนรถบสั 
✓ บรกิารน ้าดื่มวนัละ 1 ขวด ขนาด 0.5 LTR / ต่อ 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง 
✓ ยาสามญัประจ าบา้นและชุดปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ส าหรบัผูเ้ดนิทาง 
✓ อาหารเสรมิระหว่างมือ้อาหารโดยจดัเตรยีมจากทีป่ระเทศไทย  
 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสอืเดนิทางส าหรบัหน่วยงานขา้ราชการ และบุคคลธรรมดา 
 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าท าหนงัสอืรบัรองการฉีดวคัซนี  (E-Vaccine Passport) 
 ค่าท าใบรบัรองการฉีดวคัซนี (ของแอปหมอพรอ้ม)     
 ค่าตรวจ RT PCR / ATK พรอ้มใบรบัรองแพทย ์(หากมขีอ้บงัคบัใช)้ 
 ค่าใชจ่้ายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรคโควดิ-19  นอกเหนือจากการคุม้ครองของประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล  
 ค่าประกนัสุขภาพ รวมคุ้มครองการรกัษาพยาบาลจากไวรสัโคโรน่า (COVID-19) และประกนัภยัอุบตัเิหตุที่ใช้

ส าหรบัในการยื่นขอวซี่าในวงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท ส าหรบัผู้เดนิทางอายุ 75 ปีขึ้นไป ท่านจะต้องช าระ
เบี้ยประกนัเพิม่ ท่านละ 400 บาท ** หากท่านประสงค์ท่ีจะซ้ือประกนัเพ่ิมเติม เพื่อเพ่ิมคุ้มครองในส่วน
อ่ืนๆเพ่ิม กรณุาสอบถามรายละเอียดกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ ** 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น  ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกัโรงแรม,ค่าโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ, ค่าอาหาร 
/ค่าเครื่องดื่มสัง่พเิศษนอกรายการ, ค่าเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล์,ค่าซกัรดี,ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิการเจบ็ป่วย
จากโรคประจ าตวั  เป็นตน้ 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนดไว้ 
 ค่าทปิของหวัหน้าทวัร ์ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่านเป็นหลกั  
 ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม (Porter) ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัหรอืภาษสีนามบนิทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิหลงัจากวนัที ่19/12/2565   
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % 
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เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าโรมาเนีย  
ใช้เวลาท าการอนุมติัวีซ่านับจากวนัยื่นประมาณ 15 - 30 วนัท าการ ไม่มียื่นด่วน 

*** เอกสารทุกชนิดหา้มมกีารขดีเขยีนทบัตวัเอกสาร ซึง่มผีลต่อการพจิารณาอนุมตัอิอกวซี่าของท่าน *** 
1. หนังสือเดินทาง(Passport) ท่ีมอีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน และมหีน้าว่างส าหรบัประทบัวซี่าอย่าง

น้อย 2 หน้า ,หนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า (ถา้ม)ี เพือ่ใชป้ระกอบกรณีเป็นเล่มใหม่ และยงัไม่เคยใชง้าน 
2. รูปถ่ายสี ฉากหลงัสีขาว หน้าตรง ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 

ใบหน้า 80%จ านวน 2 ใบ  และถ่ายไม่เกนิ 3 เดอืน เป็นรปูทีถ่่าย
จากร้านถ่ายรูปเท่านัน้ ไม่ใช่รูปสต๊ิกเกอร ์ ห้ามสวมแว่นตา
แฟชัน่ (ต้องเป็นแว่นสายตาเท่านัน้ ) ห้ามสวมเครื่องประดบั  
หรือหมวก , ใบหแูละค้ิวจะต้องปรากฏบนภาพถ่าย และไม่
สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหน้าหรือศรีษะ รปูตามตวัอย่าง 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน, บตัรประชาชน, ส าเนาบตัรข้าราชการ 
(ถ้ามี), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ – นามสกลุ (กรณีมีการเปล่ียน
ช่ือสกลุ) พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ (ถ้ามี)  

4. กรณีสมรสแล้ว  ส าเนาทะเบยีนสมรส, ส าเนาใบหย่า, ส าเนาใบ
มรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ) พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ      

5. หลกัฐานการท างาน  (เป็นภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านัน้)   
5.1 กรณีเป็นพนักงานบริษัทเอกชน หนังสอืรบัรองการท างานจากบรษิัทฯ หวัจดหมายต้องเป็นหวั

บริษัทฯ  ใช้ To Whom It May Concern แทนการใส่ช่ือของสถานทูต  ”เท่านั้น” โดยระบุ
ต าแหน่งงาน, เงินเดือน, วนัเริ่มท างานและช่วงเวลาที่อนุมตัิให้ลาหยุด  หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา  โดยระบุช่ือประเทศ  มีตราประทับของบริษัทฯพร้อม
ลายเซน็ของเจา้หน้าทีผู่ม้อี านาจ  

5.2 กรณีเจ้าของกิจการ  ส าเนาใบทะเบียนการค้า , ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ , หนังสอืรบัรองการ 
จดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทัง้เซ็นชื่อกรรมการผู้มีอ านาจ
รบัรองส าเนาและประทบัตราบรษิัทฯ (คดัลอกส าเนาไม่เกนิ 3 เดอืน)  มลีายเซ็นของเจ้าพนักงาน 
ผูค้ดัลอกเอกสารให ้

5.3 กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา  ใชห้นังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู่
เท่านัน้  หวัจดหมายเป็นหวัโรงเรยีน ใช้ To Whom It May Concern แทนการใส่ช่ือของสถานทูต  
”เท่านัน้”  มตีราประทบัของโรงเรยีนพรอ้มลายเซน็ของผูม้อี านาจในการออกเอกสาร  พรอ้มส าเนา
บตัรนกัเรยีน หรอืนกัศกึษา   

5.4 กรณีเป็นข้าราชการ  ใช้หนังสอืรบัรองต าแหน่งจากต้นสงักัด ระบุต าแหน่ง เงนิเดือน อายุการ
ท างาน มตีราประทบัของหน่วยงาน พรอ้มลายเซน็ของเจา้หน้าทีผู่ม้อี านาจออกเอกสาร 
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5.5 กรณีเกษียณอายุ  ใช้หนังสือรบัรองการเกษียณอายุจากหน่วยงาน (กรณีเคยเป็นข้าราชการ)  
ใช้ To Whom It May Concern แทนการใส่ช่ือของสถานทูต  ”เท่านั้น” พร้อมลายเซ็นของ
เจ้าหน้าที่ผู้มอี านาจออกเอกสาร , เขยีนจดหมายรบัรองการเกษียณอายุงานด้วยตวัท่านเองเป็น
ภาษาองักฤษ (กรณีเคยเป็นพนกังานเอกชนทัว่ไป)  

6.    หลกัฐานการเงิน  (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านัน้)   
6.1     สเตทเมนท์ (Statement) ของ บญัชอีอมทรพัย์เท่านัน้  ย้อนหลงั 6 เดอืน ซึ่งออกโดยธนาคาร และ

ออกชื่อ-นามสกุลเจา้ของบญัชเีป็นภาษาองักฤษ (สะกดชื่อ-นามสกุลตรงตามหน้าหนังสอืเดนิทาง) มี
ตราประทบัของธนาคาร พรอ้มลายเซน็ของเจา้หน้าทีธ่นาคารทุกหน้า  ควร เลอืกบญัชทีีม่กีารเขา้ – 
ออกของเงนิสม ่าเสมอ มยีอดคงเหลอืไม่ต ่ากว่า 6 หลกั  เพือ่แสดงใหเ้หน็ว่าท่านมฐีานะการเงนิเพยีง
พอทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายการเดนิทาง และท่านต้องน าสมุดบญัชอีอมทรพัย ์(ตวัจรงิ) พรอ้มยื่น
เอกสารอย่างอื่นร่วมดว้ย เช่น ใบซือ้หุน้, ใบกองทุน , ส าเนาโฉนดทีด่นิ , สลปิเงนิเดอืน (กรณียงัเป็น
พนกังานตอ้งใช)้,ใบรบัรองเงนิเดอืนขา้ราชการบ านาญ มาแสดงในวนัทีย่ื่นขอวซี่า 

6.2 ในกรณีท่ีต้องให้บุคคลอ่ืนรบัรองค่าใช้จ่ายให้  ต้องท าเป็น หนังสอืรบัรองฐานะการเงนิของบญัช ี
ออมทรพัย ์(Bank Guarantee) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยระบุชื่อเจา้ของบญัช ีและบุคคลที่
เจ้าของบญัชอีอกค่าใช้จ่ายให้ (สะกดชื่อ-นามสกุลภาษาองักฤษตรงตามหน้าหนังสอืเดนิทาง) โดย
ชดัเจน ตอ้งมตีราประทบัของธนาคารพรอ้มลายเซน็ของเจา้หน้าทีธ่นาคาร พรอ้มทัง้เอกสารประกอบ
อย่างอื่นของผูร้บัรองการเงนิ เช่น ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผู้รบัรอง และเอกสารอื่นที่สามารถบ่ง
บอกถงึความสมัพนัธก์นั และเหตุผลในการออกค่าใชจ่้ายใหท้่านได้ 

     7.   เดก็อายุต า่กว่า 20 ปี ต้องมีส าเนาสูติบตัร และถ้าไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง  
จะต้องไปท าหนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจากอ าเภอหรอืเขตทีท่่านอาศยัอยู่ โดยระบุชื่อผูท้ีเ่ดก็
เดนิทางไปดว้ย พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทางของบดิา /มารดา กรณีเดก็อยู่ในความ
ปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมหีลกัฐานรบัรองว่าเดก็อยู่ภายใต้การปกครองของผู้
นัน้ เช่น  ส าเนาใบหย่า  พร้อมทัง้บันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รบัผิดชอบเด็ก  และเด็กอยู่ในความ
ปกครองของผูอ้ื่น จะตอ้งมหีลกัฐานรบัรองว่าเดก็อยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ัน้ เช่น หนงัสอืรบัรองบุตรบุญ
ธรรม เป็นตน้ และผูป้กครองตอ้งมาแสดงตวัพรอ้มเดก็ ณ วนัทีย่ื่นวซี่าดว้ย 

 
*** การอนุมติัวีซ่าขึ้นอยู่กบัทางสถานทูตเท่านัน้  บริษทัฯเป็นเพียงตวัแทนในการยื่นเอกสารให้เท่านัน้ *** 
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรบัเปล่ียนและขออพัเดทเพ่ิมเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพ่ิมเติม 

 
เงื่อนไขการจองทวัร ์ 

• ส่งใบจองพรอ้มส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทางที่มอีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือน  ช าระเงนิค่ามดัจ า ท่านละ 30,000.- 
บาท  ภายใน 1 วนันับจากวนัที่มกีารท าจอง ส าหรบัค่าทวัร์ส่วนที่เหลือโปรดช าระภายใน 30 วนัท าการก่อนการ
เดนิทาง  หากท่านไม่ช าระเงนิตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข 
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• หากท่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้  กรุณาสง่ (อเีมล) ใบน าฝากมาทีเ่จา้หน้าทีฝ่่ายขายทีด่แูลท่าน  พรอ้มแจง้ขอ้มลูของท่าน   
o ชื่อ-นามสกุล 
o โปรดระบุชื่อโปรแกรมทวัร ์ พรอ้มระบุวนัเดนิทาง 
o เบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ดิต่อกลบัได ้
o แจง้ความประสงคก์รณีพเิศษ เช่น อาหารมุสลมิ มงัสวริตั ิแพอ้าหาร รถเขน็บรกิารทีส่นามบนิ  เป็นตน้ 

• บรษิทัฯ ใคร่ขอสงวนสทิธิใ์นยนืยนัทีน่ัง่การเดนิทาง ส าหรบัผูท้ีช่ าระเงนิค่ามดัจ าการเดนิทางมาแลว้เท่านัน้  
หมายเหตุ  
❖ กรณีทีส่ง่ใบจองทวัรม์าก่อน จะมกี าหนดการช าระค่ามดัจ าหลงัการสง่ใบจองทวัรม์าใหบ้รษิทัฯ ภายใน 3 วนั  
 หากเกนิจากวนัทีก่ าหนดไว ้ทางบรษิทัฯใคร่ขอพจิารณาสถานะการจอง 
❖ การไม่ช าระเงินตามก าหนดนัดหมาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกและการคืนเงินมดัจ า 

 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วันท าการ  หรือก่อนหน้านัน้   ทางบริษัทฯจะคืนค่ามัดจ าให้ทัง้หมด  
ยกเวน้คณะทีเ่ดนิทางตรงช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่้องการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืคณะทีม่กีารการนัตคี่า
มดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ และไม่อาจขอคนืเงนิได ้   

• ยกเลกิก่อนการเดนิทางมากกว่า 15 - 29 วนัท าการ  หกัค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์  และค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าบรกิารยื่นวซี่า (ถา้ม)ี 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง ภายใน 1-14 วนัท าการ  ทางบรษิทัฯขอเกบ็ค่าใชจ่้ายทัง้หมดเตม็จ านวน เนื่องจากบรษิทั
ฯมกีารท าส ารองจ่ายค่าตัว๋เครื่องบนิ  รวมถงึค่าใช้จ่ายต่างๆกบับรษิทัทวัรใ์นประเทศหรอืต่างประเทศเรยีบร้อย
แลว้ 

• ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาล ทีต่้องการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการนัตคี่ามดัจ า
ทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถึงเทีย่วบนิพเิศษ 
เช่น  EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมด เนื่องจากค่าตัว๋เป็น
การเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

• ในการยื่นขอวซี่า เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ทุก ๆ ท่าน กรุณาจดัเตรยีมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ 
พรอ้มสง่มอบเอกสารประกอบการยื่นวซี่า 20 วนั ก่อนวนัเดนิทางใหท้างบรษิทัฯ  ***ในกรณีท่ีเอกสารของท่าน
ไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
ใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครัง้หน่ึง*** 

• หากท่านจองและใหเ้อกสารในการยื่นวซี่าล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิ และผลวซี่าของท่าน 
ไม่ผ่าน บรษิทัฯ ใคร่ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด  

  



18 

 

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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