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บัลแกเรีย -โรมาเนีย 9 วนั 

เทศกาลดอกกุหลาบ Rose Festival 
โซเฟีย-รีลา่-พลอฟดิฟ-เวลีโค ทารโ์นโว-สตารา ซาโกรา – คาซานลคั

บูคาเรสต-์บราซอฟ-บราน 

ก ำหนดกำรเดินทำง : 30 พฤษภำคม – 6 มิถุนำยน’62 

วนัพฤหัสบดีที ่30 พ.ค.’62 ( 1): กรุงเทพฯ – กรุงเวยีนนา 
21.00 น.  พร้อมกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิชั้น 4เคำน์เตอร์G สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ 

พบเจำ้หนำ้ท่ี ใหก้ำรตอ้นรับพร้อมอ ำนวยควำมสะดวก ดำ้นสัมภำระและเอกสำรแก่ท่ำน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.45 น.  ออกเดินทำงสู่ กรุงเวยีนนำ (OS) เท่ียวบิน OS026 

วนัศุกร์ที ่31 พ.ค.’62 (2): เวยีนนา– โซเฟีย  (บัลแกเรีย) – มหาวหิารอเลก็ซานเดอร์ เนฟสก ี– 
จัตุรัสบัทเทนเบิร์ก 

05.35 น.  เดินทำงถึง กรุงเวยีนนำ เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
10.15 น.  ออกเดินทำงสู่กรุงโซเฟีย โดยเท่ียวบินท่ี OS805 
12.45 น.  เดินทำงถึงกรุงโซเฟีย ประเทศบลัแกเรีย หลงัผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและด่ำนศุลกำกร 

http://bit.ly/2NMk5YE
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บ่าย รับประทำนอำหำรแบบ Snack box บนรถ น ำท่ำนชมเมืองโซเฟีย (Sofia) เป็นเมืองหลวงและ
เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของสำธำรณรัฐบลัแกเรีย และ เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในเร่ืองจ ำนวนประชำกร
เป็นอนัดบัท่ี 47 ของสหภำพยโุรป ตั้งอยูท่ำงตะวนัตก ของบลัแกเรีย ตั้งอยูเ่ชิงเขำวิโตชำ เป็น
เมืองท่ีมีประวติัศำสตร์ เก่ำแก่ยำวนำนถึง 7,000 ปี ซ่ึงยงั คงเหลือร่องรอยใหเ้ห็นจำก
โบรำณสถำนในยคุต่ำงฯ แต่เป็นท่ีน่ำเสียดำยท่ีถูกท ำลำยเสียหำยไปมำก เม่ือคร้ังสงครำมรัสเซีย 
– ตุรกี เม่ือ 200 กวำ่ปีท่ีแลว้ โซเฟีย ยงัเป็นเมืองศูนยก์ลำงของกำรขนส่ง สินคำ้ทำงบกท่ีส ำคญั
ของคำบสมุทรบอลข่ำนอีกดว้ย 
ใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงและเลือกซ้ือสินคำ้แบรนด์เนมช่ือดงักนัตำมอธัยำศยัในยำ่น ไวโตช่ำ บูเลอ
วำร์ด (Vitosha Boulevard) ยำ่นชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของเมืองโซเฟียอีกแห่งหน่ึง และยงัเป็น
ถนนคนเดินในยำมค ่ำคืน ซ่ึงจะมีหำ้งสรรพสินคำ้ และร้ำนรวงต่ำงๆ รวมไปถึงร้ำนอำหำร ร้ำน
ชำ กำแฟ และบำร์ต่ำงๆ ไวใ้หไ้ดน้ัง่พกัผอ่นหยอ่นกำย หลงัจำกท่ีไดเ้ดินจบัจ่ำยใชส้อยกนัมำ 
สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำงไปยงัภตัตำคำร ซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจำกยำ่นชอ้ปป้ิงแห่งน้ี

 
 น ำท่ำนไปชม มหำวหิำรอเล็กซำนเดอร์ เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral) ซ่ึงถือเป็นมหำ

วหิำรคริสตจกัรนิกำยออร์โธด๊อกซ์ท่ีใหญ่อนัดบัหน่ึงของโลก มหำวหิำรน้ีมีรูปแบบกำร
ก่อสร้ำงของนีโอไบแซนไทน์ ซ่ึงออกแบบโดยสถำปนิค อเล็กซำนเดอร์ โพมีรำนทเ์ซฟ เป็น
มหำวหิำรท่ีกำรก่อสร้ำงในแบบโดมหลงัคำทรงกลมสีเขียว ท่ีมีควำมสูงถึง 53 เมตร ตกแต่ง
ดว้ยหินอ่อนท่ีวิจิตรตระกำรตำ ภำยในมีเน้ือท่ีประมำณ 3,170 ตรม.ซ่ึงสำมำรถจุผูเ้ขำ้ท ำพิธีได้
ประมำณ 10,000 คน 
น ำท่ำนไปชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ซ่ึงเป็นโบสถค์ริสตจกัรท่ีอยูใ่กล้ๆ กนัไดอี้กดว้ย 
จำกนั้นแวะไปชมพระรำชวงัเดิมท่ี จตุัรัสบทัเทนเบิร์ก (Battenberg Square) ซ่ึงปัจจุบนั
พระรำชวงัแห่งน้ี ไดก้ลำยเป็น หอศิลป์แห่งชำติ (National Art Gallery) น ำท่ำนผำ่นชม 
สวนสำธำรณะเก่ำประเมืองโซเฟีย ผำ่นชมท ำเนียบประธำนำธิบดี และโบสถเ์ซนตจ์อร์จ (St. 
George) เป็นโบสถค์ริสตท่ี์ถูกสร้ำงข้ึนโดยชำวโรมนั ในศตวรรษท่ี 4 ก่อสร้ำงโดยใช ้อิฐแดง 
และยงัถือวำ่เป็นอำคำรเก่ำแก่ท่ีสุดในโซเฟีย  



บัลแกเรีย -โรมาเนีย 9 วนั 

ค ่า  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรพื้นเมือง / น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั โรงแรม 
Metropolitan hotel Sofia 4* หรือเทยีบเท่า 

 

วนัเสาร์ที ่1 มถุินายน’62 (3): โซเฟีย – ริล่า – อารามมรดกโลกรีล่า – พพิธิภัณฑ์ริล่า – พลอฟดิฟ 
(บัลแกเรีย) 

เช้า   รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ ภูเขำรีล่ำ ท่ีระดบัควำมสูง 1,147 เมตรเหนือ

ระดบัน ้ำทะเล ซ่ึงสำมำรถมองเห็นแม่น ้ำริลสกำ้และดรุสยำ่ วทิซ่ำ ท่ีไหลอยูเ่บ้ืองล่ำงไดอ้ยำ่ง
สวยงำม 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพื้นเมือง  
บ่าย  น ำท่ำนเขำ้ชมควำมงำมของ อำรำมมรดกโลกรีล่ำ (Rila Monastery) เป็นอำรำมของคริสต์

นิกำยออร์โธดอกซ์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดและมีผูเ้ยีย่มชมมำกท่ีสุดของบลักำเรีย ตั้งอยูบ่นจุดท่ีมี
ทิวทศัน์สวยงำมของ และไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1983 ชมควำม
สวยงำมของวหิำร ท่ีก่อตั้งข้ึนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 10 โดย นกับุญจอห์นแห่งรีลำ (St.John of 
Rila) ผูถื้อสันโดษและใชชี้วิตเขำ้เงียบในถำ้และไดรั้บยกยอ่งเป็นนกับุญโดย นิกำยออร์โธ
ดอกซ์ อำศรมและหลุมศพของท่ำนกลำยเป็นสถำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และไดก้ลำยเป็นอำรำมซ่ึงมี
บทบำทส ำคญัในดำ้นจิตวิญญำณและสังคมของบลัแกเรียยคุกลำง อำรำมน้ีถูกท ำลำยดว้ยไฟ
ไหมใ้นตอนตน้ของคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 และไดรั้บกำรปฏิสังขรณ์ข้ึนใหม่ระหวำ่งคริสตศ์กัรำช 
1834-1862 รูปแบบของอำรำมเป็นตวัอยำ่งท่ีชดัเจนของศิลปะสมยับลัแกเรียน เรอเนสซองส์ 
ในรำวคริสตศ์ตวรรษท่ี 18-19 และเป็นสัญลกัษณ์แห่งกำรตระหนกัรู้ถึงเอกลกัษณ์ทำง
วฒันธรรมสลำวคิ (Slavic) หลงัจำกท่ีตกอยูใ่ตก้ำรปกครองของชนชำติอ่ืนมำนบัหลำยศตวรรษ 
อำรำมรีล่ำ ถือเป็นเป็นศูนยก์ลำงของจิตวิญญำณท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศบลัแกเรีย และเป็น
จุดหมำยในกำรเดินทำงแสวงบุญของคริสตศ์ำสนิกชนในนิกำยออร์โธดอกซ์จำกทัว่โลกท่ี 
นกับุญเซนตอิ์วำน ริลสก้ี (St.Ivan Rilski) แห่งอำรำมรีล่ำ ซ่ึงมีบทบำทอยำ่งมำกในกำรต่อสู้
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เร่ืองกำรกดข่ีทำงชำติพนัธ์ุในสมยักำรยดึครองของจกัรวรรดิออตโตมนั อำรำมแห่งน้ีถือเป็น
อนุสรณ์สถำนของสถำปัตยกรรมและควำมมัง่คัง่ของวฒันธรรมและศิลปะของบลัแกเรีย 
สัญลกัษณ์รูปเคำรพ (Icon) ท่ีอำรำมน้ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดและทำดว้ยทองค ำแทเ้พียงแห่งเดียวใน
บลัแกเรีย นอกจำกน้ีอำรำมเป็นแหล่งสะสมทรัพยส์มบติั และวสัดุวรรณกรรมอำยกุวำ่ร้อยปีอีก
เป็นจ ำนวนมำก 
น ำท่ำนเขำ้ ชมพิพิธภณัฑริ์ล่ำ ซ่ึงภำยในไดเ้ก็บสมบติัล ่ำค่ำมำกมำยของอำรมหลวงแห่งน้ี
รวมถึงเร่ืองรำวของประวติัศำสตร์ตั้งแต่สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 10 โดยจดัแสดงเป็นห้องๆ เช่น 
หอ้งท่ีจดัแสดงเคร่ืองแต่งกำยของท่ำนอำร์คบิชอป ห้องท่ีจดัแสดงเคร่ืองพิมพก์ระดำษท่ีท ำจำก
แผน่ทองแดง ห้องท่ีจดัแสดงไมก้ำงเขนท่ีแกะสลกัดว้ยมือท่ีมีควำมละเอียดสูงมำกจึงสำมำรถ
ส่ืออำรมณ์ออกมำทำงสีหนำ้ไดอ้ยำ่งชดัเจนใชใ้นเวลำแกะสลกักวำ่ 12 ปีจึงเสร็จ 

15.00 น.  น ำท่ำนออกเดินทำงไปยงั เมืองพลอฟดิฟ เป็นเมืองศูนยก์ลำงกำรบริหำรและกำรปกครองของ
จงัหวดัพลอฟดิฟ ท่ีมีควำมใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ  

 ค ่า  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรพื้นเมืองพร้อมชมโชว ์ทอ้งถ่ินจำกชำวสลำฟท่ีเรียกวำ่ 
Holo Dancing  / น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั โรงแรม Imperial Plovdiv Hotel&SPA 4* หรือ
เทยีบเท่า 

 

วนัอาทติย์ที ่2 มถุินายน’62 (4): พลอฟดิฟ – สตารา ซาโกรา 

เช้า   รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

 

 

 น ำท่ำนเขำ้ชม โรงละครโรมนั (Roman Amphitheatre) หน่ึงในโรงละครโรมนัโบรำณท่ีไดรั้บ
กำรบูรณะรักษำและยงัคงควำมสมบูรณ์ไวท่ี้สุดแห่งหน่ึงของโลก สร้ำงข้ึนเม่ือปี ค.ศ.98-117 
หนำ้กวำ้งทั้งหมด 82 เมตร สำมำรถจุผูช้มไดร้ำว 7,000 คน จำกนั้นน ำท่ำนชม ยำ่นเมืองเก่ำ 
(Old Town) ส่วนท่ีเก่ำแก่ของตวัเมืองไดรั้บกำรอนุรักษท์ำงสถำปัตยกรรม ซ่ึงท ำใหพ้ลอฟดิฟ
ยงัคงมีกล่ินอำยของสถำปัตยกรรมยคุเรอเนซองส์จนถึงปัจจุบนั                                                    
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เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรทอ้งถ่ิน 

บ่าย  น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองสตำรำ ซำโกรำ (Stara Zagora) เมืองท่ีใหญ่เป็นล ำดบัท่ีหำ้ของประเทศ
บลัแกเรีย และเป็นท่ีตั้งของโรงงำนเบียร์ทอ้งถ่ินช่ือดงัยีห่้อ Zagorka จำกนั้นน ำท่ำนแวะถ่ำยรูป
กบั สุเหร่ำเอสก้ี (Eski Mosque) หน่ึงสุเหร่ำโบรำณท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดของประเทศบลัแกเรีย สร้ำงข้ึน
เม่ือยคุศตวรรษท่ี 15 เป็นโบสถค์ริสเตียนดั้งเดิม และถูกแปลงมำเป็นสุเหร่ำของชำวมุสลิมท่ี
อำศยัในเมืองน้ี 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรจีน 
จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้สู่โรงแรมท่ีพกั Marian Palace Hotel  STARA ZAGORA 4* หรือ
เทยีบเท่า 

วนัจันทร์ที ่3 มถุินายน’62 (5): คาซานลคั - เทศกาลดอกกหุลาบ – เวลโิค ทาร์โนโว 

เช้า   รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคำซำนลคั (Kazanlak) 
เมืองท่ีตั้งอยูท่ำงตอนใตข้องเทือกเขำบอล
ข่ำน 
น ำท่ำนร่วม เทศกำลดอกกุหลำบ (Rose 
Festival) หน่ึงในเทศกำลประจ ำชำติท่ีโดด
เด่นท่ีสุด และจดัข้ึนทุกๆปีในช่วงสัปดำห์
แรกของเดือนมิถุนำยน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีดอก
กุหลำบหลำกหลำยสีบำนสะพร่ังท่ีสุดใน
รอบปี ชมกำรประกอบพิธีเก็บเก่ียวดอกกุหลำบและโชวพ์ื้นเมืองอนัสนุกสนำนพร้อมกำร
ประกวดสำวงำมประจ ำเมือง เขำ้ชม พิพิธภณัฑด์อกกุหลำบ (Rose Museum) สถำนท่ีซ่ึงเก็บ
บรรจุวตัถุดิบและหวัเช้ือส ำหรับผลิตน ้ำมนัดอกกุหลำบกวำ่ 15,000 ชนิด 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรทอ้งถ่ิน 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเวลิโค ทำร์โนโว (Veliko Tarnovo) เป็นเมืองเก่ำแก่ท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขำถึง

สำมลูก ซ่ึงไดแ้ก่ Tsarevets Trapezitsa และ Sveta Gora ดว้ยควำมพร้อมในทุกๆดำ้นท ำใหเ้มือง
แห่งน้ีไดก้ลำยมำเป็นศูนยก์ลำงของเศรษฐกิจและวฒันธรรมของบลัแกเรียตอนเหนือนอกจำกน้ี
ในยคุกลำงนั้น /น ำท่ำนเขำ้ชม ปรำสำทซำรีเวทส์ (Tsarevets Castle) เป็นป้อมปรำกำรในยคุ
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กลำงท่ีส ำคญัและมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกท่ีตั้งอยูบ่ริเวณริมแม่น ้ำยำนตำ ซ่ึงในอดีต
เป็นท่ีอยูอ่ำศยัของกษตัริยแ์ละมีโบสถท่ี์ในเป็นสถำนท่ีประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ แต่ใน
ปัจจุบนัไดมี้กำรตกแต่งดว้ยศิลปะร่วมสมยัท่ีสวยงำมและแปลกตำ ปัจจุบนัไดมี้กำรท ำนุ
บ ำรุงรักษำอยูต่ลอดเวลำจึงท ำใหป้้อมปรำกำรแหล่งน้ีอยูใ่นลกัษณะท่ีค่อนขำ้งสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัองัคารที ่4 มถุินายน’62 (6): เวลโิค ทาร์โนโว – บูคาเรสต์ (โรมาเนีย) 

เช้า   รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
** ใหทุ้กท่ำนน ำหนงัสือเดินทำงติดตวัเพื่อใชใ้นกำรขำ้มพรหมแดน ** 

น ำท่ำนเดินทำงสู่กรุงบูคำเรสต ์(BUCHAREST) เมืองหลวงของประเทศโรมำเนีย นอกจำกน้ี
ยงัเป็นเมืองอุตสำหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศโรมำเนีย ถือเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
โรมำเนีย ตั้งอยูท่ำงตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ ซ่ึงปัจจุบนั เมืองบูคำเรสต ์มีประชำกรอำศยั
อยูป่ระมำณ 2 ลำ้นคน และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 6 ของสหภำพยโุรป นบัจำกจ ำนวน
ประชำกรในเขตเมือง ส่วนทำงดำ้นเศรษฐกิจ ถือเป็นเมืองท่ีเจริญมัง่คัง่ท่ีสุดในโรมำเนีย และ
เมืองหน่ึงในเมืองท่ีร ่ ำรวยท่ีสุดและครอบคลุมส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกไม่วำ่จะเป็นดำ้นกำร
ประชุม กำรศึกษำ งำนทำงดำ้นวฒันธรรมฯลฯ  

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรจีน  
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บ่าย  น ำท่ำนเท่ียวชมเมืองและแวะถ่ำยรูป (**หำกรถสำมำรถจอดได)้ ชมจตุัรัสแห่งกำรปฎิวติั 
(Revolution Square) โอเปร่ำเฮำ้ส์ (Opera House) คลบัทหำรแห่งชำติ (National Military 
Academy) ผำ่นชม "ประตูชยั" ซ่ึงตั้งอยูบ่นถนน KISSELEFF ซ่ึงสร้ำงเลียนแบบประตูชยั  ใน
กรุงปำรีส ในสถำปัตยกรรมแบบโรมำเนีย (Romanian Athenaeum) /อิสระใหท้่ำนเดินเล่นชอ้ป
ป้ิงในยำ่น Pasajul Macca-Vilacrosse Arcade จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้ชมอำคำรรัฐสภำหรือท ำเนียบ
ประธำนำธิบดีของโรมำเนีย Parliament Palaceท ำเนียบประธำนำธิบดีท่ีใหญ่โตโอฬำรของ
ประธำนำธิบดีเชำเชสคู และ นำงเอลินำ ภริยำผูซ่ึ้งอยำกมีชีวติหรูหรำประหน่ึงเอวติำ้ เปรอง 
อำคำรรัฐสภำน้ีไดช่ื้อวำ่มีขนำดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก รองจำกตึกเพนตำกอนของ
สหรัฐอเมริกำ และมีจ ำนวนหอ้งมำกถึง 6,000 หอ้ง สร้ำงแบบสถำปัตยกรรมโรมำเนีย ทั้ง
โครงสร้ำงและกำรตกแต่งทั้งภำยนอกและภำยในอำคำร แต่ละหอ้งตกแต่งอยำ่งวจิิตรตระกำร
ตำ โดยเฉพำะหอ้งแกรนดบ์อลลูม ท่ีไดมี้กำรตกแต่งโคมไฟประดบัโบฮีเมียน ้ำหนกัถึง 5 ตนั ปู
พื้นดว้ยพรมเปอร์เซียผนืใหญ่ หอ้งรับรองซ่ึงสร้ำงจำกหินอ่อนจำกประเทศอิตำลี ใหท้่ำนได้
สัมผสัถึงควำมโอ่อ่ำ ควำมยิง่ใหญ่ของอำคำรรัฐสภำท่ีใชง้บประมำณมหำศำลในกำรก่อสร้ำง 

ค ่า  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรพื้นเมือง                                                              
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั โรงแรม Hotel Novotel Bucharest City Centre 4* หรือ
เทยีบเท่า 

 

วนัพธุที ่5 มถุินายน’62 (7): บูคาเรสต์ – ปราสาทเปเลส – บราซอฟ  

เช้า  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม      
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น ำท่ำนเดินทำงสู่ปรำสำทเปเลส (Peles Castle) ซ่ึงตั้งอยูใ่นหุบเขำบูเซกิ กลำงป่ำสนบน
เทือกเขำคำร์ เปเทียน เป็นปรำสำทท่ีไดรั้บกำรยกยอ่งวำ่สวยงำม และคงสภำพสมบูรณ์ท่ีสุดใน
โรมำเนีย สร้ำงข้ึน โดยกษตัริยค์ำโรลท่ี 1 เพื่อใชเ้ป็นท่ีประทบัในช่วงฤดูร้อนปรำสำทน้ีใชเ้วลำ
สร้ำงนำนถึง 10 ปี ตวั ปรำสำทเป็นศิลปะแบบเยอรมนั ภำยในปรำสำทตกแต่งหรูหรำอลงักำร
ดว้ยไมแ้กะสลกัเสลำลวดลำย งดงำม เป็นปรำสำทท่ีรวบรวมงำนศิลปะท่ีสวยงำมมำกมำยจำก
ประเทศต่ำงๆ ในยโุรป เช่น โคมไฟ ระยำ้จำกอิตำลี รูปภำพติดผนงัจำกฝร่ังเศส เป็นตน้ สมควร
แก่เวลำน ำท่ำนแวะโรงบ่มไวน์อซูกำ้ (Azuga Winery) เพื่อแวะชิมไวน์ทอ้งถ่ินซ่ึงเพำะบ่มจำก
องุ่นซ่ึงปลูกในประเทศโรมำเนีย พร้อมอิสระใหท้่ำนเลือกซ้ือของฝำกตำมอธัยำศยั 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรพื้นเมือง  

 

 

 

บ่าย  น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองบรำซอฟ (Brasov) /น ำท่ำนชมยำ่นใจกลำงเมืองและจตุัรัสกลำงเมืองซ่ึง
มีหอนำฬิกำสูงโดดเด่นแสดงเวลำใหผู้ค้นท่ีเดินผำ่นไปมำ น ำชมตลำดใหญ่ใจกลำงเมืองบรำ
ซอฟ "Walking street" ตลำดน้ีเป็นถนนระหวำ่งตึกขนำดใหญ่ยำวติดต่อกนั ขำ้วของท่ีขำยมี
มำกมำยหลำยชนิด ทั้งเส้ือผำ้ กระเป๋ำหนงั เคร่ืองส ำอำง ของท่ีระลึก ฯลฯ อิสระใหท้่ำนไดเ้ดิน
เล่นและชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั น ำท่ำนเขำ้ชมโบสถด์ ำ หรือท่ีรู้จกัในนำม "Black Church" ท่ีมี
ช่ือเสียง สร้ำงข้ึนในปี ค.ศ. 1383ใชเ้วลำสร้ำงกวำ่ร้อยกวำ่ปี จดัเป็นโบสถแ์บบศิลปะโกธิคท่ี
ใหญ่ท่ีสุด ใน South East Europe จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้ชมโรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมำเนีย 
“Romania First School” น ำท่ำนชมยำ่นใจกลำงเมืองและจตุัรัสกลำงเมืองซ่ึงมีหอนำฬิกำสูง
โดดเด่นแสดงเวลำใหผู้ค้นท่ีเดินผำ่นไปมำ 

ค ่า  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน  
จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั โรงแรม Grand Hotel Belvedere 4* หรือเทยีบเท่า  
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วนัพฤหัสบดีที ่6 มถุินายน’62 (8): บราซอฟ - บราน - ปราสาทแดร็กคูล่า – บูคาเรสต์ – 
เวยีนนา  

เช้า  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
                           จำกน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองบรำน (BRAN)   เมืองซ่ึงไดช่ื้อวำ่เป็นท่ีอยูข่องแวมไพร์ และเป็น

เมืองท่ีมีช่ือเสียงมำกอีกเมืองหน่ึงของโรมำเนีย 
น ำท่ำนเขำ้ชม ปรำสำทบรำน (Bran Castle) หรือท่ีรู้จกักนัในนำม ปรำสำทแดร็กคูล่ำ สร้ำงข้ึน
ในในศตวรรษท่ี 14 เป็นปรำสำทท่ีไดรั้บกำรยกยอ่งวำ่สวยงำมท่ีสุดในโรมำเนียตั้งเด่นเป็นสง่ำ
อยูบ่นยอด สร้ำงข้ึนเพื่อเป็นป้อมควบคุมเส้นทำงกำรคำ้ และเก็บภำษีระหวำ่งแควน้วำลนัเซีย
และแควน้ทรำนซิลวำเนีย 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรพื้นเมือง  

บ่าย  น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินโอโทเพนนี เมืองบูคำเรสต ์

18.40 น.  ออกเดินทำงกลบัสู่ เวยีนนา โดยเท่ียวบินท่ี OS729 
19..20 น. เดินทำงถึง เวยีนนา แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง  

23.20 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี OS025 

วนัพฤหัสบดีที ่6 มถุินายน’62 (9): กรุงเทพฯ 

14.50 น.  เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 

บัลแกเรีย -โรมาเนีย 9 วนั 6 คืน 

 

***ราคานีเ้ป็นราคาผู้ใหญ่ หากไม่ครบอาจจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม*** 

***ในกรณ ีทีม่ีผู้เดินทางจ านวน 15 -19 ท่าน ทางบริษัทขออนุญาตเกบ็ค่าบริการเพิม่ 5,000 บาท / ท่าน 

หากมีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม*** 

อตัรานีร้วม 

 ตัว๋เคร่ืองบินสำยกำรบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ ไป – กลบั (ชั้น ECONOMY) ตำมรำยกำรท่ีระบุไว ้

 ภำษีสนำมบินท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิและปลำยทำงต่ำงประเทศ  
 ค่ำท่ีพกัตลอดกำรเดินทำงตำมท่ีระบุ  

 ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุในรำยกำร 

 ค่ำพำหนะในระหวำ่งน ำเท่ียวทั้งหมดตำมท่ีระบุ 

 ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ท่ีระบุ 

 มคัคุเทศกบ์ริกำรอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 

 ประกนัอุบติัเหตุกำรเดินทำง ควำมคุม้ครองเป็นไปตำมเง่ือนไขของกรมธรรม์ 
 ค่ำวซ่ีำบลักำเรีย  
 ทิปไกด ์+ คนขบัรถ 

 
 
 

วนัทีเ่ดินทาง 
ราคาค่าทวัร์ 

25 ท่านขึน้ไป 
เด็ก พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 
ห้องเดี่ยว จ านวนทีน่ั่งทีม่ี 

30 พ.ค. – 7 ม.ิย.62 79,900.- 74,900.- 8,900.- 30 
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อตัรานีไ้ม่รวม 

- ค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % และภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % กรณีออกใบก ำกบัภำษี 

- ค่ำธรรมเนียมหนงัสือเดินทำง 

- ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั เช่น อำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ / ค่ำซกัรีด / ค่ำโทรศพัท ์เป็นตน้ 

- ค่าธรรมเนียมทปิหัวหน้าทัวร์  

 

วธีิการจองทวัร์ 

กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาทภายใน 3 วนัจำกวนัจอง และช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทำง 10 วนัหรือ เม่ือ

ทำงสำยกำรบินมีกำรเรียกออกตัว๋ โดยทำงบริษทัทวัร์ จะแจง้ใหท้่ำนทรำบล่วงหนำ้ก่อนจะมีกำรเรียกเก็บเงิน 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ 

 ยกเลิกหลงักำรจอง ปรับเงินทนัที 1,000 บำท (คิดเป็นค่ำบริกำรบริกำรของพนกังำน) 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนั หกัค่ำมดัจ ำ 5,000 บำท 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 วนั หกัค่ำใชจ่้ำย 50% ของรำคำทวัร์ + ค่ำวซ่ีำโครเอเชีย 

 ยกเลิกกำรเดินทำง 1-3 วนั หกัค่ำใชจ่้ำย 100% ของรำคำทวัร์ 

 หำกมีกำรออกตัว๋เคร่ืองบินหรือจองโรงแรมไปแลว้ ทำงบริษทัฯ จะคิดค่ำบริกำรตำมจริง 
 

เอกสารประกอบการย่ืน // วีซ่าออสเตรีย // วซ่ีาโครเอเชีย  ( รบกวนเตรียมเอกสาร 2 ชุด ) 

1. พำสปอร์ตท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนเหลืออยำ่งนอ้ย 6 เดือน และส ำเนำหนำ้พำสปอร์ต 

2. รูปถ่ำยขนำด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉำกหลงัสีขำว ไม่สวมหมวกหรือแวน่ตำ ขนำดใบหนำ้ประมำณ 70-80 % 

3. ส ำเนำทะเบียนบำ้น / บตัรประชำชน / ส ำเนำทะเบียนสมรส 

4. ส ำเนำบุค๊แบงคย์อ้นหลงั 6 เดือน 

5. จดหมำยกำรท ำงำน เป็นภำษำองักฤษ เท่ำนั้น 



บัลแกเรีย -โรมาเนีย 9 วนั 

6. กรณีเป็นเจำ้ของกิจกำร ขอใบทะเบียนกำรคำ้และหนงัสือรับรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน 

7.กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษำใหข้อหนงัสือรับรองจำกสถำบนักำรศึกษำตวัจริงเท่ำนั้นและบตัรประจ ำตวั

นกัเรียนหรือนกัศึกษำ 

โปรดทราบ ! 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทำงต ่ำกวำ่ 20ท่ำน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้ ้
เดินทำงทรำบล่วงหนำ้ก่อนอยำ่งนอ้ย 10 วนั  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวสิัย อำทิ กำรล่ำชำ้
ของสำย   กำรบิน, กำรนดัหยุดงำน, กำรประทว้ง, ภยัธรรมชำติ, กำรก่อจรำจล, อุบติัเหตุ, ปัญหำ
กำรจรำจร ฯลฯ ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษำผลประโยชน์ของท่ำนไวใ้หไ้ดม้ำกท่ีสุด 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่ำทวัร์ท่ีท่ำนช ำระมำแลว้ หำกท่ำนถูก
ปฏิเสธวซ่ีำ หรือกำรเขำ้ออกเมือง อนัเน่ืองจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงผดิกฎหมำย หรือกำรหลบหนี
เขำ้เมือง ฯลฯ 

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งแล้ว
ข้างต้น 

 


