
 

 

10 วนั บัลแกเรีย – แกรนด์โรมาเนีย 
(เทศกาลกหุลาบ) 

 

4 – 13 มถุินายน 2563 

79,900 บาท 
(ไม่รวมค่าวซ่ีา / รวมทปิทุกอย่างแล้ว) 

 (บลัแกเรีย) โซเฟีย – รีล่า – พลอฟดิฟ –คาลานซคั – เทศกาลกหุลาบ – เวลีโค ทาร์โนโว 
(โรมาเนีย ) บูคาเรสต ์– เขา้ชมรัฐสภาท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก (Parliament Palace)  

ปราสาทเปเลส - บราซอฟ  – บราน – ปราสาทแดร๊กคูล่า – ซิกิสวารา – เบียร์เทน 
ซีบิว – อลับา อูเลีย - เหมืองเกลือซาลินา ทูร์ดา – คลูช นาโปกา 



 

 

แผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

 
 

4 มิ.ย. กรุงเทพฯ  
 

20.00 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้ เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.30 ชัว่โมง) เพลิดเพลิน     
กบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ บริการ อาหารสองม้ือ ระหวา่งเท่ียวบินสู่
นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี  

 

5 มิ.ย. อิสตนับูล – โซเฟีย - รีล่า  
 

05.20 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK1027  
07.45 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่ สนามบินโซเฟีย (SOF)โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส                    

สายการบินมีบริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.20 ช.ม.) 



 

 

09.05 น. เดินทางถึงสนามบินโซเฟีย (SOF) ประเทศบลัแกเรีย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
นาํท่านเดินทางสู่ สํานกัสงฆ์เมืองรีล่า (Rila Monastery) (ระยะทาง 133 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) 
สํานกัสงฆ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศบลัแกเรีย ตั้งอยู่บนภูเขารีล่าทางตอนใตข้องนครหลวงโซเฟีย บน
ความสูง 1,147 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล สร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 10 และตั้งช่ือตามผูก่้อตั้งสํานกั คือ นกับวช
ไอแวนแห่งเมืองรีล่า สาํนกัสงฆเ์มืองรีล่าถูกรับรองโดยยูเนสโกใ้ห้เป็นหน่ึงในมรดกโลกของประเทศบลัแกเรีย 
(UNESCO World Heritage) โดยในแต่ละปี มีนกัท่องเท่ียวกวา่ 900,000 คนเดินทางมาเยี่ยมชมสถานท่ีแห่งน้ี ได้
เวลาสมควรนาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองโซเฟีย  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองโซเฟีย (Sofia) เมืองหลวงของประเทศบลัแกเรีย และยงัเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด
ลาํดบัท่ี 15 ของสหภาพยโุรปดว้ยประชากรกวา่ 1.2 ลา้นคน เมืองโซเฟียตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขาวิโตชา และห่างจาก
ชายแดนประเทศเซอร์เบียเพียง 50 กิโลเมตร นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั อาคารรัฐสภาแห่งกรุงโซเฟีย (Parliament) 
อาคารสีขาวรูปทรงโบราณท่ีตั้งตระหง่านอยูด่า้นหนา้มหาวิหารอเล็กซานเดอร์เนฟสก้ี ซ่ึงปัจจุบนัยงัใชเ้ป็นท่ีทาํ
การของคณะรัฐบาลอยู ่จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปกบั โบสถ์เซนตจ์อร์จ (Saint George Church) โบสถ์หินโบราณท่ี
เป็นหน่ึงในสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโซเฟีย สร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 และถูกต่อเติมเร่ือยมา 
นอกจากน้ีในอดีตยงัเคยถูกใช้เป็นสุเหร่าหรือมสัยิดในสมยัท่ีกรุงโซเฟียถูกปกครองโดยจกัรวรรดิออตโตมนั
ก่อนจะถูกปรับปรุงกลบัมาใช้งานเป็นโบสถ์ในคริสตจกัร จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารอเล็กซานเดอร์
เนฟสก้ี (Alexander Nevsky Cathedral) มหาวิหารท่ีก่อสร้างในแบบนีโอไบเซนไทน์เม่ือปี ค.ศ.1882 มีโดม
หลงัคาทรงกลมสีเขียว ตกแต่งดว้ยหินอ่อนท่ีวิจิตรตระการตา ซ่ึงถือเป็นมหาวิหารคริสตจกัรนิกายบลัแกเร่ียน 
ออโธดอกซ์ท่ีใหญ่อนัดบัตน้ๆของภูมิภาค และมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองบนคาบสมุทรบอลข่าน เป็นรองเพียง
แค่มหาวิหารแห่งเซนต ์ซาวาท่ีเมืองเบลเกรดของประเทศเซอร์เบีย จากนั้นนาํท่านสู่ Vitosha Boulervard ถนน  
ชอ้ปป้ิงสายหลกัแห่งนครหลวงโซเฟีย ซ่ึงมีทั้งสินคา้แบรนด์เนมไฮเอนและสินคา้ทอ้งถ่ินให้เลือกซ้ือมากมาย 
อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 



 

 

นาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  MARINELA HOTEL / OR METROPOLITAN HOTEL **** หรือเทียบเท่า  
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดทีพ่กัทีเ่มืองใกล้เคียงให้แทน*** 

 

6 มิ.ย. พลอฟดิฟ – สตารา ซาโกรา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองพลอฟดิฟ (Plovdiv) (ระยะทาง 146 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองท่ีใหญ่เป็น
อนัดบัสองของประเทศบลัแกเรียรองจากเมืองโซเฟีย ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่นํ้ ามาริทซา ลอ้มรอบดว้ยภูเขาเจ็ดลูก จึงถูก
ขนานนามว่า “เมืองแห่งขุนเขาทั้งเจ็ด” นอกจากน้ีหลกัฐานทางโบราณคดียงัพบว่าเมืองน้ีถูกตั้งรกรากมากว่า 
6,000 ปี ทาํให้ถูกขนานนามว่าเป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย นาํท่านเขา้ชม โรงละครโรมนั 
(Roman Amphitheatre) หน่ึงในโรงละครโรมนัโบราณท่ีไดรั้บการบูรณะรักษาและยงัคงความสมบูรณ์ไวท่ี้สุด
แห่งหน่ึงของโลก สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.98-117 หนา้กวา้งทั้งหมด 82 เมตร สามารถจุผูช้มไดร้าว 7,000 คน จากนั้น
นาํท่านชม ย่านเมืองเก่า (Old Town) ส่วนท่ีเก่าแก่ของตวัเมืองไดรั้บการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม ซ่ึงทาํให้
พลอฟดิฟยงัคงมีกล่ินอายของสถาปัตยกรรมยคุเรอเนซองส์จนถึงปัจจุบนั 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองสตารา ซาโกรา (Stara Zagora) (ระยะทาง 100 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 
เมืองท่ีใหญ่เป็นลาํดบัท่ีห้าของประเทศบลัแกเรีย และเป็นท่ีตั้งของโรงงานเบียร์ทอ้งถ่ินช่ือดงัยี่ห้อ Zagorka 
จากนั้นนาํท่านแวะถ่ายรูปกบั สุเหร่าเอสก้ี (Eski Mosque) หน่ึงสุเหร่าโบราณท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศบลัแกเรีย 
สร้างข้ึนเม่ือยุคศตวรรษท่ี 15 เป็นโบสถ์คริสเตียนดั้งเดิม และถูกแปลงมาเป็นสุเหร่าของชาวมุสลิมท่ีอาศยัใน
เมืองน้ี   

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

นาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั MERIAN PALACE **** หรือเทียบเท่า 
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดทีพ่กัทีเ่มืองใกล้เคียงให้แทน*** 

 

7 มิ.ย.  คาซานลคั – เวลิโค ทาร์โนโว 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคาซานลคั (Kazanlak) (ระยะทาง 35 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองท่ีตั้งอยู่

ทางตอนใต้ของเทือกเขาบอลข่าน ซ่ึงเป็นแหล่งปลูกกุหลาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศบลัแกเรีย นําท่านร่วม 
เทศกาลดอกกุหลาบ (Rose Festival) หน่ึงในเทศกาลประจาํชาติท่ีโดดเด่นท่ีสุด และจดัข้ึนทุกๆปีในช่วงสัปดาห์
แรกของเดือนมิถุนายน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีดอกกุหลาบหลากหลายสีบานสะพร่ังท่ีสุดในรอบปี ชมการประกอบพิธี
เกบ็เก่ียวดอกกุหลาบและโชวพ์ื้นเมืองอนัสนุกสนานพร้อมการประกวดสาวงามประจาํเมือง  

 



 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (ม้ือบาร์บีคิว พร้อมชมโชวร์ะบาํพื้นเมือง) 
 

 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเวลิโค ทาร์โนโว (Veliko Tarnovo) (ระยะทาง 100 ก.ม.ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชม.) หน่ึงใน
เมืองแห่งประวติัศาสตร์ของบัลแกเรีย เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีตั้ งอยู่บนเนินเขาถึงสามลูก ซ่ึงได้แก่ Tsarevets  
Trapezitsa และ Sveta Gora ดว้ยความพร้อมในทุกๆดา้นทาํใหเ้มืองแห่งน้ีไดก้ลายมาเป็นศูนยก์ลางของเศรษฐกิจ
และวฒันธรรมของบลัแกเรียตอนเหนือ นอกจากน้ีในยุคกลางนั้น เวลิโค ทาร์โนโว ถือได้ว่าเป็นเมืองป้อม
ปราการท่ีมีความแข็งแกร่งอีกแห่งของบลัแกเรียอีกดว้ย นาํท่านเดินชมความงดงามของอาคารบา้นเรือนท่ีมีการ
อนุรักษไ์วในแบบเดิม โดยบา้นแต่ละหลงันั้นมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์มากมาย นาํท่านเขา้ชม ป้อมปราสาท 
Tsarevets (Tsarevets Fortress) อดีตท่ีประทบัของกษตัริยแ์ห่งบลัแกเรีย ซ่ึงภายในมีอาคารและป้อมปราการราย
อยูร่ายลอ้มซ่ึงปัจจุบนัคงเหลือเพียงกล่ินอายของความรุ่งเรืองในอดีต จากนั้นนาํท่านเดินทางต่อสู่ เมือง Tryavna 
(ระยะทาง 40 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
   

นาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  KALINA PALACE TRYAVNA / OR PREMIER HOTEL **** หรือเทียบเท่า  
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดทีพ่กัทีเ่มืองใกล้เคียงให้แทน*** 

 

8 มิ.ย. บูคาเรสต ์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางขา้มชายแดนสู่เมืองหลวงของโรมาเนีย กรุงบูคาเรสต์ (Bucharest) (ระยะทาง 233 ก.ม.ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 4 ช.ม.) ซ่ึงตั้งอยูบ่นท่ีราบวอลลาเซีย ติดเทือกเขาคาร์เปเชียน และแม่นํ้ าดานูป บูคาเรสตไ์ดช่ื้อ
วา่เป็นเมืองท่ีมีธรรมชาติอนัสวยงามลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาและทะเลสาบจนไดส้มญานามเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ยุโรป
วา่ “ปารีสนอ้ย” 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเท่ียวชมเมืองและแวะถ่ายรูป  (**หากรถสามารถจอดได้) ชมจตุัรัสแห่งการปฎิวติั (Revolution Square) 
โอเปร่าเฮา้ส์ (Opera House) คลบัทหารแห่งชาติ (National Military Academy) ผา่นชม "ประตูชยั" ซ่ึงตั้งอยูบ่น



 

 

ถนน KISSELEFF ซ่ึงสร้างเลียนแบบประตูชัย  ในกรุงปารีส ในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย (Romanian 
Athenaeum) นาํท่านเขา้ชมอาคารรัฐสภาหรือทาํเนียบประธานาธิบดีของโรมาเนีย Parliament Palace ทาํเนียบ
ประธานาธิบดีท่ีใหญ่โตโอฬารของประธานาธิบดีเชาเชสคู และ นางเอลินา ภรรยาผูซ่ึ้งอยากมีชีวิตหรูหรา
ประหน่ึงเอวิตา้    เปรอง อาคารรัฐสภาน้ีไดช่ื้อวา่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของ
สหรัฐอเมริกา และมีจาํนวนห้องมากถึง 6,000 ห้อง สร้างแบบสถาปัตยกรรมโรมาเนีย ทั้งโครงสร้างและการ
ตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร แต่ละห้องตกแต่งอยา่งวิจิตรตระการตา โดยเฉพาะห้องแกรนด์บอลรูม ท่ี
ไดมี้การตกแต่งโคมไฟประดบัโบฮีเมียนํ้าหนกัถึง 5 ตนั ปูพื้นดว้ยพรมเปอร์เซียผืนใหญ่ ห้องรับรองซ่ึงสร้างจาก
หินอ่อนจากประเทศอิตาลี ให้ท่านได้สัมผสัถึงความโอ่อ่า ความยิ่งใหญ่ของอาคารรัฐสภาท่ีใช้งบประมาณ
มหาศาลในการก่อสร้างมหาศาลถึง 3 ลา้นลา้นยูโร (***หากอาคารรัฐสภาปิดให้เข้าชม เน่ืองด้วยเหตุสุดวิสัย 
หรือตามประกาศของรัฐสภา จะน าท่านถ่ายรูปภายนอกแทน) 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

นาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  RIN GRAND HOTEL OR PULLMAN WORLD TRADE  **** หรือเทียบเท่า  
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดทีพ่กัทีเ่มืองใกล้เคียงให้แทน*** 

 

 
 

9 มิ.ย. ปราสาทเปเลส – บราน - บราซอฟ  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ปราสาทเปเลส (ระยะทาง 142 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) นาํท่านเขา้ชมปราสาท

เปเลส (Peles Castle)  ซ่ึงตั้งอยูใ่นหุบเขาบูเซกิ ปราสาทแห่งน้ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นหน่ึงในปราสาทท่ีสวยงาม
ท่ีสุดในโลก เน่ืองจากตั้งอยู่กลางป่าสนบนเทือกเขาคาร์เปเทียน ปราสาทน้ีสร้างข้ึนโดยเจ้าชายคาลอสท่ี 1 
กษตัริยแ์ห่งโรมาเนีย ในสมยัศตวรรษท่ี 19 เพื่อใช้เป็นท่ีประทบัในฤดูร้อน ความงดงามของปราสาทแห่งน้ี 
มิใช่อยู่ท่ีความยิ่งใหญ่  ของตวัปราสาทแต่อยู่ท่ีการตกแต่งภายในอย่างหรูหรางดงาม ปัจจุบนัเป็นสถานท่ี
สาธารณะและพิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บสมบติัลํ้าค่าอีกแห่งหน่ึงของโรมาเนีย (***หากปราสาทเปเลส ไม่เปิดให้บริการ
ด้วยเหตุสุดวิสัย ทางบริษัทจะน าคณะเข้าชมปราสาทเปลิเซอร์ (Pelisor Castle) ซ่ึงอยู่บริเวณใกล้เคียงแทน)  

 



 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบราน (Bran) (ระยะทาง 48 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) นาํท่านเขา้ชม 
ปราสาทบราน (Bran Castle) หรือท่ีรู้จกักนัในนาม "ปราสาทแดร๊กคูล่า" ปราสาทน้ีสร้างข้ึนในในศตวรรษท่ี 14 
ตั้งอยู่บนเชิงเขาเพื่อป้องกนัการรุกรานจากศตัรูระหว่างชายแดนแควน้วอลลคัเทียและทรานซิลเวเนีย ภายใน
ปราสาทมีห้องต่างๆมากมาย ซ่ึงจดัแสดงวิถีความเป็นอยู่ ห้องแสดงอาวุธโบราณ ตูโ้บราณอายุหลายร้อยปีท่ี
แกะสลกัลวดลายงดงาม นอกจากน้ียงัมีการจดัแสดงส่ิงของเคร่ืองใชอี้กมากมาย อิสระให้ท่านไดช้มและถ่ายรูป
ตามอธัยาศยั จากนั้นนาํท่านเลือกซ้ือของท่ีระลึกท่ีมีวางจาํหน่ายบริเวณปราสาทแห่งน้ี จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ 
เมืองบราซอฟ (Brasov) (ระยะทาง 27 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 30 นาที) นาํท่านชมยา่นใจกลางเมืองและจตุัรัสกลาง
เมืองซ่ึงมีหอนาฬิกาสูงโดดเด่นแสดงเวลาให้ผูค้นท่ีเดินผ่านไปมา นาํชมตลาดใหญ่ใจกลางเมืองบราซอฟ 
"Walking street" ตลาดน้ีเป็นถนนระหว่างตึกขนาดใหญ่ยาวติดต่อกนั ขา้วของท่ีขายมีมากมายหลายชนิด ทั้ง
เส้ือผา้ กระเป๋าหนงั เคร่ืองสาํอาง ของท่ีระลึก ฯลฯ อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั นาํท่านเขา้
ชมโบสถด์าํ หรือท่ีรู้จกัในนาม "Black Church" ท่ีมีช่ือเสียง สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1383 ใชเ้วลาสร้างกวา่ร้อยกวา่ปี 
จดัเป็นโบสถ์แบบศิลปะโกธิคท่ีใหญ่ท่ีสุด ใน South East Europe  จากนั้นนาํท่านเขา้ชมโรงเรียนแห่งแรกของ
ประเทศโรมาเนีย  “Romania First School” นาํท่านชมยา่นใจกลางเมืองและจตุัรัสกลางเมืองซ่ึงมีหอนาฬิกาสูง
โดดเด่นแสดงเวลาใหผู้ค้นท่ีเดินผา่นไปมา 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

นาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  ARO PALACE / OR KRONWELL BRASOV **** หรือเทียบเท่า  
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดทีพ่กัทีเ่มืองใกล้เคียงให้แทน*** 

 



 

 

 
 

10 มิ.ย. ซิกิสวารา – เบียร์เทน – ซีบิว 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซิกิสวารา (Sighisoara) (ระยะทาง 117 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 2.15 ชม.) เมืองมรดกโลก

ของประเทศโรมาเนีย ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนโดย UNESCO เม่ือปี ค.ศ.1999 อีกทั้งยงัเป็นหน่ึงในเมืองท่ีมี
ความสําคญัทางประวติัศาสตร์ในยุคกลาง ซ่ึงปกครองโดยจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นศูนย์รวมของ
ช่างฝีมือในยุคนั้น รวมถึงเป็นตลาดกลางในการซ้ือขายแลกเปล่ียนในยุคนั้นอีกด้วย นําท่านชม หอนาฬิกา
โบราณ (The Clock Tower) ซ่ึงปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑใ์หเ้ขา้ชม มีความสูงราว 64 เมตร และเป็นแลนด์มาร์ค
สาํคญัของเมืองซิกิสวาราตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเบียร์เทน (Biertan) (ระยะทาง 30 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 30 นาที) หน่ึงในเมืองมรดกโลกท่ี
มีช่ือเสียงของประเทศโรมาเนีย ข้ึนทะเบียนโดย UNESCO เม่ือปี ค.ศ.1993 ร่วมกบัอีก 6 ป้อมปราการ ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของ “Villages with fortified churches in Transylvania” ในช่วงศตวรรษท่ี 13-16 นาํท่านชม ป้อม
ปราการโบสถ์แห่งเบียร์เทน (Biertan Fortified Church) โบสถ์โบราณสไตล์โรมาเนสก์ซ่ึงถูกใชเ้สมือนป้อม
ปราการในอดีต สร้างข้ึนในช่วงปี ค.ศ.1486 จนเสร็จส้ินสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ.1524 เม่ือคร้ังยงัเป็นทรานซิลเวเนีย 
ซ่ึงปกครองโดยราชวงศฮ์งัการี จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองซีบิว (Sibiu) (ระยะทาง 75 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 
1.30 ชม.) หน่ึงในเมืองท่ีมีความสําคญัดา้นวฒันธรรมของประเทศ และเคยไดรั้บแต่งตั้งเป็นเมืองหลวงแห่ง
วฒันธรรมของยโุรปเม่ือปี ค.ศ.2007 เคียงคู่กบันครลกัเซมเบิร์ก นอกจากน้ียงัเคยถูกยกยอ่งเป็นเมืองลาํดบัท่ี 8 ท่ี
น่าอาศยัอยูม่ากท่ีสุดในโลกเม่ือปี ค.ศ.2008 โดยนิตยสาร FORBES นาํท่านเท่ียวชมเมืองซีบิวท่ีมีเอกลกัษณ์โดด
เด่น ผา่นชมจตุัรัสใจกลางเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยอาคารท่ีสถาปัตยกรรมอนัสวยงาม และแวะถ่ายรูปกบั สะพานโกหก 
(Bridge of LIES) ซ่ึงตาํนานเล่าวา่สะพานจะพงัพินาศลงหากพูดโกหกขณะยืนอยูบ่นสะพาน อิสระให้ท่านเดิน
เล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 



 

 

นาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  GOLDEN TULIP SIBIU / OR RAMADA SIBIU **** หรือเทียบเท่า  
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดทีพ่กัทีเ่มืองใกล้เคียงให้แทน*** 

 

 
 

11 มิ.ย. อลับา อูเลีย – เหมืองเกลือซาลินา ทูร์ดา – คลูช นาโปกา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอลับา อูเลีย (Alba Iulia) (ระยะทาง 75 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.15 ชม.) หน่ึงในเมืองสําคญั

ทางประวติัศาสตร์ของสามยุคสมยัของการปกครอง ทั้งโรมาเนีย ฮงัการี และทรานซิลเวเนีย แซกซอน และเคย
ถูกใชเ้ป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรฮงัการีตะวนัออกระหวา่งปี ค.ศ.1541-1690 นาํท่านเท่ียวชม เมืองอลับาอูเลีย 
เมืองอนัเป็นท่ีตั้งของป้อมปราการขนาดใหญ่ท่ีสร้างโอบลอ้มเมืองป้อมปราการแห่งน้ีสร้างในสมยัราชวงศฮ์ปัส์
เบิร์กของฮงัการี นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัป้อมปราการฮงัการี (Hungary Citadel) ท่ีสร้างโอบลอ้มตวัเมือง จากนั้น
นาํทา่นเท่ียวชมเขตเมืองเก่าอนัเป็นท่ีตั้งของโบสถค์ริสตข์นาดใหญ่ ทั้งโรมนัคาทอลิก และ ออโทดอกซ์ นาํท่าน
ถ่ายรูปกบั โบสถเ์ซนต์ไมเคิล (St’ Micheal Church) โบสถ์โรมนัคาธอลิคท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศโรมาเนีย 
สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1009 แวะถ่ายรูปกบั มหาวิหารโคโรเนชัน่ (Coronation Cathedral) โบสถ์ประวติัศาสตร์ของ
ประเทศ ซ่ึงใชป้ระกอบพิธีข้ึนครองราชยข์องกษตัริยเ์ฟอร์ดินานดแ์ละราชินีแมร่ี เม่ือปี ค.ศ.1922 

 

 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 



 

 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เหมืองเกลือซาลินา ทูร์ดา (Salina Turda Salt Mine) (ระยะทาง 36 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 45 
นาที) เหมืองเกลือโบราณซ่ึงมีความลึกกวา่ 112 เมตร  เคยถูกใชเ้ป็นเหมืองเกลือช่วงปี ค.ศ.1271 เป็นตน้มา และ
เป็นหน่ึงในเหมืองเกลือท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก จนกระทัง่รัฐบาลไดเ้ปิดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว
เม่ือ ปี ค.ศ.1992 หลงัปล่อยรกร้างมานาน และ ในปี. ค.ศ.2008 รัฐบาลโรมาเนียไดต้ดัสินใจลงทุนกวา่ 5.88 ลา้น
ยูโร เพื่อเนรมิตสถานท่ีแห่งน้ีให้มีความทันสมัยและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงในปัจจุบัน โดยมี
นกัท่องเท่ียวกว่า 6 แสนคนไดแ้วะเวียนเขา้ชมในแต่ละปี จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองคลูช นาโปกา (Cluj 
Napoca) (ระยะทาง 35 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 45 นาที) 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

นาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  GOLDEN TULIP ANA DOME **** หรือเทียบเท่า  
***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดทีพ่กัทีเ่มืองใกล้เคียงให้แทน*** 

 

 
 

12 มิ.ย. คลูช นาโปกา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเท่ียวชม เมืองคลูช นาโปกา (Cluj Napoca) หรือช่ือยอ่คือ “เมืองคลูช” เมืองท่องเท่ียวทางตะวนัตกเฉียง

เหนือของประเทศโรมาเนีย มีประชากรอาศยัมากเป็นลาํดบัท่ี 4 ของประเทศ เมืองคลูช นาโปกา เคยเป็นเมือง
หลวงเก่าของภูมิภาคทรานซิลเวเนีย เมืองคร้ังปกครองโดยกษตัริยฮ์งักาเรียนและกษตัริยอ์อสเตรียน ในช่วงปี 
ค.ศ.1790-1848 และ 1861-1867 นาํท่านเดินชม จตุัรัสสหภาพ  (Union Square) ณ ใจกลางเมืองคลูช อนัเป็นท่ีตั้ง
ของ โบสถ์เซนตไ์มเคิล (St Michael’s Church) โบสถ์โบราณ สถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคท่ีมีความสวยงามท่ีสุด
แห่งหน่ึงของทรานซิลเวเนีย สร้างข้ึนช่วงศตวรรษท่ี 15 และเคยถูกใช้เป็นสถานท่ีประกอบงานพิธีราชาภิเษก
ของกษตัริยฮ์งักาเรียนและโครเอเชีย นาม Mathias Corvius ในช่วงปี ค.ศ.1458-1490 จากนั้นถ่ายรูปกบั 
พระราชวงับานฟี (Banffy Palace) อีกหน่ึงแลนด์มาร์คสําคญัแห่งเมืองคลูช เป็นตวัอยา่งสถาปัตยกรรมสไตล์บา
โรคท่ีงดงามของทรานซิลเวเนีย สร้างข้ึนช่วงศตวรรษท่ี 18 โดยเจา้ของคนแรกคือ ดยุคแห่งฮงัการี นาม György 
Bánffy ซ่ึงเป็นผูค้รองแควน้ทรานซิลเวเนียในช่วงปี ค.ศ.1749-1822 จากนั้นเปิดเป็นพิพิธภณัฑ์ศิลปะประจาํ
เมืองคลูชตั้งแต่ปี ค.ศ.1951 เป็นตน้มา 



 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชม สวนพฤกษศาสตร์อเล็กซานดรู บอร์ซา (Alexander Borza Botanical Garden) สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.
1920 และเร่ิมเปิดใหบ้ริการห้าปีถดัมาจนถึงปัจจุบนั ครอบคลุมพื้นท่ีกวา่ 14 เฮคตาร์ มีพืชพนัธ์ุจากนานาทวปีทัว่
โลกกวา่ 10,000 สายพนัธ์ุ และจุดเด่นของสวนคือมีการเพาะสายพนัธ์ุกุหลาบกวา่ 250 สายพนัธ์ุ อิสระใหท้่าน
เดินชมสวนพฤกษศาสตร์ตามอธัยาศยั จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ VIVO Shopping Mall แลบะมีเวลาใหท้่านเลือก
ซ้ือสินคา้และของฝากก่อนเตรียมตวัเดินทางกลบั 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

 

19.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินคลูช (CLJ) 
21.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตนับูล โดยเท่ียวบิน TK1348 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.25 ชัว่โมง) 
23.30 น. เดินทางสู่สนามบินอิสตนับูล เพื่อเปล่ียนเท่ียวบิน 
 

13 มิ.ย. กรุงเทพฯ 
 

01.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK 68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.30 ชัว่โมง) 
  สายการบินฯ มีบริการอาหารคํ่าและอาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 
15.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 



 

 

10 วนั บัลแกเรีย – แกรนด์โรมาเนีย (เทศกาลกหุลาบ) 
 

 อตัราค่าบริการ  (บาท) 4-13 มิ.ย. 
ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  79,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 10,000 
เด็กอาย ุ2-12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 76,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์เร่ิมตน้ท่ีท่านละ 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

95,000-140,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-IST-SOF//CLJ-IST-BKK หกัค่าตัว๋คืน 20,000 
**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 

สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 9 ก.ย. 2562) ** 
ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 สําหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมท่องเทีย่วโรมาเนีย-บัลแกเรีย (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ค่าทิปไกด ์หวัหนา้ทวัร์  

 



 

 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าวซ่ีาโรมาเนีย/บลัแกเรีย  

 หากมีวซ่ีาเชงเกน้แบบ Multiple ท่ียงัไม่หมดอาย ุและเคยใชง้านแลว้สามารถใชเ้ขา้ทั้งสองประเทศได ้
 หากมีวซ่ีา โรมาเนีย หรือบลัแกเรีย แบบ Multiple ท่ียงัไม่หมดอาย ุสามารถใชเ้ขา้ทั้งสองประเทศได ้

 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าเขา้-ออกท่ีโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าของท่านเอง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณยีกเลกิ 
* ยกเลิก 100 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 60-99 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 50% 
* ยกเลิก 30-59 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํเตม็จาํนวน  
* ยกเลิก 0-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จาํนวน 
***ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวี
ซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง(หากจ านวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทวัร์ เพิม่ท่านละ 4,000 บาท) 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 



 

 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์ และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะสําแดงต่อเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 



 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้ ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนํ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาโรมาเนีย 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 20 วนัทาํการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 
เพ่ือขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้

ไม่ได)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้  
3. สาํเนาบตัรประชาชน  
4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเดก็ตํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเดก็อายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
 

9. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 



 

 

10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ Bank Statement เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- Bank statement ยอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาทต่อ

การรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (เอกสารอายหุา้มเกิน 30 วนัก่อนยืน่วซ่ีา) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

- Statement บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้ แต่ท่านตอ้งแนบ Statement บญัชีออมทรัพย ์
(Saving) มาดว้ย 

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้ง

ระบุช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์

วา่เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  
  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
 



 

 

แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง 

10 วนั บัลแกเรีย – แกรนด์โรมาเนีย (เทศกาลกหุลาบ) 
(ไม่รวมค่าวซ่ีา / รวมทปิทุกอย่างแล้ว) 

ราคา 79,900 บาท : 4 - 13 มิ.ย. 63  
 
ลาํดบั

ท่ี 
ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) หอ้งพกั 

(SGL/TWN/TRP) 
สะสมไมล ์ อาหาร สถานฑูตท่ีเคยสแกน

ลายน้ิวมือในการยืน่ 
วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 

      

      

      

      

      

      

      

 (รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะคะ เพ่ือเราจะได้โทรแจ้งลูกค้า ณ วัน นัดหมายเดินทาง) 
 

ช่ือผู้ส ารองที่น่ัง.............................................................. เอเย่นต์......................................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์................................. อเีมล์................................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

*** กรุณาส่งแฟกซ์แบบฟอร์มส ารองที่น่ัง และ ส าเนาพาสปอร์ตลูกค้า มาที ่แฟกซ์ 02 635 1421 *** 

ติดต่อเจ้าหน้าที ่: โทร 02 635 1415 
 


