Update 25/10/2018

Romania – Bulgaria 9 DAYS (Rose Festival)
โรมำเนีย – บัลแกเรีย 9 วัน ชมเทศกำลดอกกุหลำบ ประจำปี 2019 หนึ่งปีมคี รั้งเดียว

ชมขบวนพำเหรดและเก็บดอกกุหลำบ - ชมทำเนียบรัฐบำล – ปรำสำทเพเลส – ปรำสำทแดร็กคิวล่ำ - อำรำมรีล่ำ
พักโรงแรมระดับ 4 ดำว มำตรฐำนยุโรป – ทำนอำหำรพื้นเมือง และ อำหำรจีน
รวมนำ้ ดื่มวันละ 1 ขวด – ค่ ำทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่นตลอดกำรเดินทำง
วันอังคำรที่ 28 พ.ค. 62 (1)
วันพุธที่ 29 พ.ค. 62 (2)
วันพฤหัสฯที่ 30 พ.ค. 62(3)
วันศุกร์ท่ี 31 พ.ค. 62 (4)
วันเสำร์ท่ี 01 มิ.ย. 62 (5)
วันอำทิตย์ที่ 02 มิ.ย. 61 (6)
วันจันทร์ที่ 03 มิ.ย. 61 (7)
วันอังคำรที่ 04 มิ.ย. 61 (8)
วันพุธที่ 05 มิ.ย. 61 (9)

: กรุงเทพฯ
: โดฮำ – บูคำเรสต์ – ทำเนียบประธำนำธิบดี – บูคำเรสต์
: บูคำเรสต์ – ปรำสำทเพเลส - บรำน – ปรำสำทแดร็กคิวล่ำ – บรำซอฟ
: บรำซอฟ – บูคำเรสต์ – Romania Glass Street
: บูคำเรสต์ – ไกเออร์จู – เวลีโค ทำร์โนโว
: คำซำนลัค –**เทศกำลดอกกุหลำบ – ชิพก้ำ – พลอฟดิฟ
: พลอฟดิฟ – โซเฟีย
: โซเฟีย – รีล่ำ – อำรำมรีล่ำ – โซเฟีย – สนำมบิน– โดฮำ
: โดฮำ – กรุงเทพฯ

79,900.มัดจำท่ำนละ 30,000.-

เดินทำง 28 พ.ค. – 05 มิ.ย. 62
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วันอังคำรที่ 28 พ.ค. 62 (1)
23.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สำยกำรบินกำตำร์ แอร์เวย์ แถว P/Q ประตู 8

วันพุธที่ 29 พ.ค. 62
02.35 น.
05.45 น.
06.50 น.
11.55 น.
เที่ยง
บ่าย

ค่้า
เข้าสู่ที่พัก

(2)

กรุงเทพฯ – โดฮำ – บูคำเรสต์ – อำคำรทำเนียบประธำนำธิบดี – บูคำเรสต์

ออกเดินทางสู่ โดฮำ โดยเที่ยวบินที่ QR 837
เดินทางถึง โดฮำ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่ บูคำเรสต์ โดยเที่ยวบินที่ QR 221
เดินทางถึง บูคำเรสต์ ประเทศโรมำเนีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เดินทางเข้าสู่ เมืองบูคำเรสต์ (Bucharest) ประเทศโรมำเนีย ตั้งอยู่บนคาบสมุทรบอลข่าน ซึ่งอยู่ทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป คือเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของโรมาเนีย โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ริม
ฝั่งแม่น้าแดมโบวิตา (Dambovita) อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองที่มี
ความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในโรมาเนีย
น้ า ท่ า นชมกรุ งบู ค าเรสต์ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่บ นที่ ร าบวอลลาเซีย ติ ด เทื อ กเข้ า คาร์ เ ปเชี ย น และแม่ น้ าดานูป
บูคาเรสต์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีธรรมชาติอันสวยงามล้อมรอบด้วยเทือกเขา และทะเลสาบจนได้สมญา
นามเป็นที่รู้จักกันทั่วยุโรปว่า ปารีสน้อย
เข้าชม อำคำรรัฐสภำ หรือ ทำเนียบประธำนำธิบดี ของประเทศโรมำเนีย (Palace of Paliament)
อาคารรัฐสภานี้ได้ชื่อว่ามี ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา
สถาปัตยกรรมสุดอลังการแห่งนี้เริ่มก่อสร้างใน ค.ศ. 1984 โดยนิโคไล เซาเซสคู Nicolae Ceausescu
ผู้ น้ า พรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ แ ห่ ง ชาติ โ รมาเนี ย เพื่ อ เป็ น ที่ ท้ า การรั ฐ บาลและรั ฐ สภา ตั ว อาคารเป็ น
สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิคมีขนาดใหญ่ 270×240 เมตร มีความสูง 12 ชั้น ใช้งบประมาณในการ
ก่อสร้างสูงถึง 3.3 พันล้านยูโร ออกแบบโดยสถาปนิก 700 คนและใช้เวลาสร้างนานกว่า 13 ปี ภายใน
อาคารมีห้องมากถึง 2,000 ห้อง ทั้งภายนอก และภายในอาคารตกแต่งอย่างหรูหรา พรมที่ใช้ปูพื้นใน
อาคารสั่งทอพิเศษอย่างงดงามมีขนาดใหญ่มากและมีน้าหนักถึง 50 ตัน ห้องแกรนด์บอลลูมประดับโคม
ไฟโบฮีเมียอย่างอลังการ มีน้าหนักถึง 5 ตัน และห้องรับรองสร้างจากหินอ่อนชั้นเลิศจาก ประเทศอิตาลี
ปัจจุบันอาคารแห่งนี้ใช้เป็นรัฐสภา
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
โรงแรม Ramada Parc หรือเทียบเท่ำ

วันพฤหัสฯที่ 30 พ.ค. 62 (3)
รถโค้ช

กรุงเทพฯ (สนำมบิมสุวรรณภูมิ)

บูคำเรสต์ – ซินำยำ พระรำชวังเพเลส – บรำน – ปรำสำทแดร็กคิวล่ำ – บรำซอฟ

บูคำเรสต์ – ซินำยำ
ซินำยำ – บรำน
บรำน – บรำซอฟ

ระยะทำงประมำณ 127 กม.
ระยะทำงประมำณ 52 กม.
ระยะทำงประมำณ 21 กม.

ใช้เวลำนั่งรถ ประมำณ 2 ชม. 30 นำที
ใช้เวลำนั่งรถ ประมำณ 1 ชม.
ใช้เวลำนั่งรถ ประมำณ 30 นำที
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เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่้า
เข้าสู่ที่พัก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองซินำยำ (Sinaia) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในมณฑลพราโฮวา (Prahova Country)
โดยตัวเมืองนั้นตั้งลึกเข้าไปในเทือกเขาคาร์เพเธียน (Carpathian Mountains) เป็น เมืองรีสอร์ทที่ได้รับ
ความนิยมเมืองหนึ่งของประเทศโรมาเนีย
เข้าชม ปรำสำทเพเลส (Peles Castle) ได้ชื่อว่า ปราสาทที่สวยที่สุดในโรมาเนีย ตั้งอยู่ในหุบเขาบูเซกิ
เมืองซินายา ทางตอนเหนือของบูคาเรสต์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1873 โดยกษัตริย์คาโรล ที่ 1 ปฐมกษัตริย์
แห่งโรมาเนีย ปราสาทนี้ใช้เวลาสร้างนานถึง 10 ปี การก่อสร้างตัวปราสาทใช้ช่างฝีมือเอกจากหลาย
ประเทศ ดังนั้นปราสาทแห่งนี้จึงเป็นการผสมผสานสุดยอดความงามของศิลปะจากหลายเชื้อชาติ ภายใน
ปราสาทตกแต่งหรูหราอลังการด้วยไม้แกะสลักลวดลายงดงาม ว่ากันว่าภายในปราสาทมีการตกแต่งอย่าง
วิจิตรงดงามยิ่งกว่าพระราชวังแวซายด์เสียอีก และปราสาทแห่งนี้ยัง เป็นที่รวบรวมงานศิลปะสูงค่ า จาก
ประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น โคมไฟระย้าจากอิตาลี รูปภาพติดผนังจากฝรั่งเศส ปราสาทเพเรสพรั่งพร้อม
ไปด้วยสิ่งอ้านวยความสะดวกอันทันสมัยเช่น ลิฟท์ และ ยังมีการสร้างโรงไฟฟ้าส้าหรับใช้ในปราสาทแห่งนี้
อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เดิ น ทางสู่ เมื อ งบรำน (Bran) คื อ อี ก เมื อ งที่ มี ชื่ อ เสี ย งมากเมื อ งหนึ่ ง ใน มณฑลบรำโชฟ (Brasov
County) ของประเทศโรมาเนีย ด้วยชื่อเสียงในเรื่องของต้านานผีดูดเลือดหรือความเชื่อที่ว่าเมืองแห่งนี้
เป็นที่อยู่ของแวมไพร์ในอดีต
เข้ำชมปรำสำทบรำน หรือ ปรำสำทแดร็กคิวล่ำ (Bran Castle) อันลือลั่นโด่งดังไปทั่วโลก ปราสาทนี้
สร้างขึ้นในปี คศ.1212 เป็นปราสาทหินสีขาวสูงกว่า 200 ฟุต ตั้งอยู่บนภูเขาสูงชันใกล้เมือง Brasov ใน
อดีตใช้เป็นป้อมปราการเพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกเติร์ก ส่วนที่ปราสาทแห่งนี้โด่งดังในฐานะปราสาท
แดร็กคูล่านั้น ก็เป็นเพราะหนังสือ Dracula ของนักเขียนชาวไอริชที่ชื่อ Bram Stoker ที่ใช้ปราสาทบราน
แห่งนี้เป็นฉากของนวนิยาย / เดินทางสู่ เมืองบรำซอฟ (Brasov)
รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
โรงแรม Teleferic Grand หรือเทียบเท่ำ

วันศุกร์ที่ 31 พ.ค. 62 (4)
รถโค้ช
เช้า

บรำซอฟ – บูคำเรสต์

บรำซอฟ – บูคำเรสต์
ระยะทำงประมำณ 171 กม.
ใช้เวลำนั่งรถ ประมำณ 3 ชม. 30 นำที
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าชม พิพิธภัณฑ์โรงเรียนแรกของประเทศโรมำเนีย (Museum of Frist Romanian School)
เข้าชม โบสถ์ดำ (Black Church) ก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1383 เป็นโบสถ์ที่ ก่อสร้างตามแบบศิลปะโกธิค
ที่ใหญ่ที่สุดในโรมาเนีย สาเหตุที่เรียกว่าโบสถ์ด้า ก็เพราะว่าโบสถ์แห่งนี้ถูกไฟไหม้เมื่อปี ค.ศ.1689 ท้าให้
คราบด้าจากเขม่าเกาะไปทั่วผนัง โบสถ์จนกลายเป็นสีด้า ทางรัฐบาลประเทศโรมาเนียจึง ทิ้ง ให้อยู่ใน
ลักษณะนี้ เพื่อให้เป็นความแปลกและเป็นจุดเด่นของโบสถ์ แต่ภายหลังคราบเขม่าด้าได้หลุดลอกไปตาม
กาลเวลาจนท้าให้ปัจจุบันผนังของโบสถ์สีไม่ค่อยด้าเหมือนในอดีต ภายในโบสถ์มีพรมหลากหลายสีที่ถัก
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เที่ยง
บ่าย

ค่้า
เข้าสู่ที่พัก

ด้วยมือของชาวเติร์กแขวนอยู่รอบตัวระเบียง ซึ่งสามารถช่วยท้าให้โบสถ์มีสีสันที่สดใสไม่ดูเงียบเหงาวัง เวง
และนอกจากนี้ยังมีรูปปั้นนักบุญและพระแม่มารีอันสวยงามประดับไว้รอบบริเวณโบสถ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เดินทางสู่ กรุงบูคำเรสต์ (Bucharest) เมืองหลวงประเทศโรมาเนีย ประเทศได้ชื่อว่ามีความงามตาม
ธรรมชาติมากที่สุดในยุโรปตะวันออก เนื่องจากภูมิประเทศ 1 ใน 3 เป็นเทือกเขาน้อยใหญ่รวมตัวกันเป็น
เทือกเขาคาร์เปเทียนที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด
น้าท่านช้อปปิ้ง Romania Glass Street เป็นถนนที่มีร้านค้าขายเครื่องแก้วมากมาย ทั้งเครื่องแก้วที่ผลิต
จากการเป่า, คริสตัล, เครื่องแก้วที่ไ ด้จากการเจียรนัยในรูปแบบหลากหลายทั้งสไตล์โมเดิลและสไตล์
โบฮีเมียนที่มีชื่อเสียงแต่ละร้านมีสินค้าให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นสินค้าตกแต่งบ้าน
หรือของฝากมากมาย
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
โรงแรม Ramada Parc หรือเทียบเท่ำ

วันเสำร์ที่ 01 มิ.ย. 62 (5)
รถโค้ช

เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่้า
เข้าสู่ที่พัก

บูคำเรสต์ – ไกเออร์จู – รูเซ – เวลิโค ทำร์โนโว

บูคำเรสต์ - ไกเออร์จู
ระยะทำงประมำณ 63 กม.
ใช้เวลำนั่งรถ ประมำณ 1 ชม. 15 นำที
ไกเออร์จู – รูเซ่
ระยะทำงประมำณ 14 กม.
ใช้เวลำนั่งรถ ประมำณ 30 นำที
รูเซ – เวลีโค ทำร์โนโว ระยะทำงประมำณ 107 กม.
ใช้เวลำนั่งรถ ประมำณ 2 ชม. 15 นำที)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองไกเออร์จู (Giurgiu) เพื่อข้ามพรมแดนไปยัง ดินแดนโรมาเนีย เดินทางผ่านเมือ งรู เ ซ
(RUSE) เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศบัลแกเรีย ได้รับการขนานนามว่าเป็น ลิตเติ้ลเวียนนา
(LITTLE VIENNA) เป็ น ที่ รู้ จั ก กั น มากในช่ ว งศตวรรษที่ 19-20 โดยเฉพาะความโดดเด่ น ทางด้ า น
สถาปัตยกรรมแบบ นีโอ-บาโรก และ นีโอ-โรโคโค และยังเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือน
ได้เป็นจ้านวนมากในทุกๆปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เดินทางสู่ เมืองเวลีโค ทำร์โนโว (Veliko Tarnovo) หนึ่งในเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของบัลแกเรีย เพียง
แค่เราเดินทางขึ้นไปทางเหนือของประเทศ คุณจะพบกับเมืองที่มีชื่อเสียงในอดีตของบัลแกเรีย ซึ่งปัจจุบัน
เมืองแห่งนี้ได้ดึงดูด นักท่องเที่ยวจ้านวนมาก ให้มาชื่นชมสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์
เข้าขม ปรำสำทซำร์เรเวต (Tsarevets) อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งบัลแกเรีย ซึ่งภายในมีอาคาร
และป้อมปราการรายอยู่รายล้อม ให้ท่านเดินเล่นที่ ถนนซำโมวอดสก้ำ (Samovodska) ซึ่งเป็นถนนที่
ได้รับความนิยมส้าหรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่นี่จะมีสินค้าท้องถิ่นและของที่ระลึกขายอยู่
เป็นจ้านวนมาก
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
โรงแรม Yantra Grand หรือเทียบเท่ำ
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วันอำทิตย์ที่ 02 มิ.ย. 62 (6)

เวลิโค ทำร์โนโว – คำซำนลัค **เทศกำลดอกกุหลำบ* - ชิพก้ำ – พลอฟดิฟ

รถโค้ช

เวลิโค ทำร์โนโว – คำซำนลัค ระยะทำงประมำณ 106 กม. ใช้เวลำนั่งรถ ประมำณ 2 ชม. 15 นำที
คำซำนลัค – ชิพก้ำ
ระยะทำงประมำณ 13 กม. ใช้เวลำนั่งรถ ประมำณ 15 นำที
ชิพก้ำ – พลอฟดิฟ
ระยะทำงประมำณ 102 กม. ใช้เวลำนั่งรถ ประมำณ 2 ชม.

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองคำซำนลัค (Kazanlak) เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาบอลข่าน ประเทศบัลแกเรีย
หลายคนที่เคยรู้จักเมืองนี้ต่างก็รู้ดีว่า เมืองคาซานลัคนั้นแหล่งปลูกกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดในบัลแกเรีย สถานที่
ที่มองไปทางไหนก็เจอแต่ดอกกุหลาบ สถานที่ที่สาวๆจากทั่วโลกอยากมาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิต
น้าท่านเดิน ทางไปตามเส้น ทางสายดอกกุหลาบ ณ หุบเขำแห่งดอกกุหลำบ (The Valley Of Roses)
แหล่งปลูกกุหลาบอันกว้างใหญ่ ที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาเยือนเมื่อมาเมืองคาซานลัค มีภูมิอ ากาศ
เหมาะแก่การเติบโตของดอกกุหลาบอย่างมาก อาจจะเรียกได้ว่า ดอกกุหลาบที่มาจากเมืองคาซานลักเป็น
ดอกกุหลาบที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลกชมทุ่งดอกกุหลาบที่ ปลูกไว้ในไร่อันกว้างใหญ่ กินอาณาเขตไปเป็น
ภูเขาทั้งลูก ให้ท่านได้ตื่นตาไปกับความ สวยงาม ของดอกกุหลาบนานาชนิด ที่เบ่งบานรอการเก็บเกี่ยว
อย่างสวยงาม ชมวิธีการเก็บดอกกุหลาบในไร่ ให้ท่านได้ลองเก็บ กุหลาบที่มีกลิ่นหอมอย่างสนุกสนาน และ
ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เครื่องหอม เช่น น้้าหอม โลชั่น สบู่ แชมพู และน้้ามันหอมระเหย กลิ่น
พฤกษาดอกไม้นานาพันธ์ โดยเฉพาะกลิ่นกุหลาบที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้
เข้ำชม เทศกำลดอกกุหลำบ" (Rose Festival) เทศกำลนี้เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี 1903 และจัดต่อกันมำ
ทุกปีจนถึงปัจจุบัน โดยจะจัดในสัปดำห์แรกของเดือนมิถุนำยน ในงำนจะคัดเลือกดอกกุหลำบที่สวย
ที่สุด และหญิงสำวในเมืองที่สวยที่สุดมำร่วมงำน มีกำรประกวดสำวงำมประจำเมือง โดยหญิงสำวที่
จะสำมำรถลงประกวด ได้นั้นต้องเป็นหญิงสำวที่เรียนจบระดับมัธยมในเมืองคำซำนลักเท่ำนั้นซึ่งผู้ชนะ
จะได้เป็น "The Queen of Roses"
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เดินทางสู่ เมืองชิพก้ำ (Shipka) ชมโบสถ์ประจ้าเมืองเป็นโบสถ์นิกายบัลแกเรียออร์โธดอก สร้างขึ้น
ระหว่างปี ค.ศ.1885-1902 ออกแบบสไตล์เดียวกับโบสถ์กรุงมอสโคว์ ศตวรรษที่ 17 สร้างขึ้นเพื่อเป็น
อนุสรณ์ให้กับทหารรัสเซีย ยูเครนและบัลแกเรีย ที่เสียชีวิตในการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยตัวเองของบัลแกเรีย
ในสงครามช่วงปี ค.ศ.1877-1878 ต่อมาในปี ค.ศ.1970 ได้ถูกประกาศให้เป็นอนุสาวรีย์ ด้านวัฒนธรรม
แห่งชาติ
เดินทางสู่ เมืองพลอฟดิฟ (Plovdiv) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองใน บัลแกเรีย รองจาก โซเฟีย (Sofia)
มีจ้านวนประชากร 378,107 คน ที่นี่เป็นศูนย์การปกครองของจังหวัดพลอฟดิฟในตอนใต้ของบัลแกเรีย
และเป็ น เมื อ งที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด สถานที่ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งด้ า นความเก่ า แก่ แ ละวั ฒ นธรรมที่ มี ค วามหลากหลาย
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับพันปี เมืองตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ บนฝั่งแม่น้ามารีตซา ทางเหนือ
ของทิวเขารอโดพี เมืองนี้เคยตกเป็นของมาซิโดเนียสมัยกษัตริย์ฟิลิปที่ 2 เมื่อ 341 ปีก่อนคริสต์ศักราช
ผนวกเข้ากับโรมใน ค.ศ. 46 ในสมัยกลางเปลี่ยนผู้ปกครองหลายครั้ง พวกเติร์กเข้ายึดครองในปี ค.ศ.
1364 จนตกเป็นของบัลแกเรียในปี ค.ศ. 1885

เที่ยงล
บ่าย
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ค่้า
เข้าสู่ที่พัก

รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
โรงแรม Imperial Plovdiv หรือเทียบเท่ำ

วันจันทร์ที่ 03 มิ.ย. 62 (7)

พลอฟดิฟ – โรงละครโรมัน – โซเฟีย – พิเศษอำหำรค่ำพร้อมโชว์พื้นเมือง

รถโค้ช

พลอฟดิฟ - โซเฟีย ระยะทำงประมำณ 145 กม.

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าชม โรงละครโรมัน (Roman Theatre) สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 2 ซึ่งยังใช้เป็นที่แสดงโอเปร่าใน
บางเทศกาลอีกด้วย
เข้าชม โบสถ์เซนต์สคอนสแตนติล (Konstantin Church) หนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ในอดีต
เคยเป็นก้าแพงป้อมปราการของเมืองบริวาร
ชมย่ำนเก่ำแก่ของเมืองพลอฟดิฟ (Plovdiv) ชมอาคารบ้านเรือนที่ได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม
ยุคเรอเนสซองได้สมบูรณ์สวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เดินทางสู่ เมืองโซเฟีย (Sofia) เมืองหลวงของบัลแกเรีย ตั้งอยู่เชิงเขาวิโตชา เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์
เก่าแก่ยาวนานถึง 7,000 ปี ซึ่งยังคงเหลือร่องรอยให้เห็นจากโบราณสถานในยุคต่างฯ แต่เป็นที่น่าเสียดาย
ที่ถูกท้าลายเสียหายไปมาก เมื่อครั้งสงครามรัสเซีย – ตุรกี
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
โรงแรม Ramada Sofia หรือเทียบเท่ำ

เที่ยง
บ่าย

ค่้า
เข้าสู่ที่พัก

ใช้เวลำนั่งรถ ประมำณ 3 ชม.

วันอังคำรที่ 04 มิ.ย. 62 (8)

โซเฟีย – อำรำมแห่งเมืองรีล่ำ – โซเฟีย – โดฮำ

รถโค้ช

โซเฟีย – รีล่ำ

ระยะทำงประมำณ 97 กม.

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดิ น ทางสู่ เมื อ งรี ล่ ำ (Rila)ตั้ ง อยู่ บ นภู เ ขาทางด้ า นตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ข องประเทศ เป็ น ภู เ ขาสู ง ที่ สุ ด
บัลแกเรียและเทือกเขาบอลข่าน โดยมียอดเขาชื่อ มาซูล่า (Masula) สูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ 2,925
เมตร
ชมความสวยงามของ อำรำมรีล่ำ (Rila Monastery) ซึ่งเป็นอารามของศาสนาคริสต์นิกาออร์โธดอกซ์ที่
มีชื่อเสียงและมี ผู้ เข้ า ชมมากที่สุ ด ของบั ลแกเรี ย ตั้ง อยู่บนจุดที่มีวิ วทิ วทั ศน์ สวยงามของภู เขารี ล่ า ซึ่ง
สามารถมองเห็นแม่น้าริลสก้าและแม่น้าดรุสย่า วิทซ่า ที่อยู่เบื้องล่างได้ และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกจากยูเนสโก้ ในปีค.ศ. 1983 อารามแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 10 โดยนักบุญจอห์น แห่งรีล่า
(ST.John of Rila) อารามรีล่าถือเป็นศูนย์กลางของจิตวิญญาณที่ใหญ่ที่สุดของประเทศบัลกาเรีย และเป็น
จุดหมายในการเดินทางแสวงบุญของคริสต์ศาสนิกชนในนิกายออร์โธดอกซ์จากทั่วโลก สัญญาลักษณ์รูป
เคารพที่อารามแห่งนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดและทาด้วยทองค้าเพียงแห่ง เดียวในบัลแกเรีย นอกจากนี้ ยังเป็น
แหล่งสะสมทรัพย์สมบัติ และวัสดุวรรณกรรมอายุกว่าร้อยปีอีกเป็นจ้านวนมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เที่ยง

ใช้เวลำนั่งรถ ประมำณ 2 ชม.
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บ่าย

17.00 น.
22.30 น.

เดินทางกลับสู่กรุงโซเฟีย ช ม ม ห ำ วิ ห ำ ร อ เ ล็ ก ซ ำ น เ ด อ ร์ เ น ฟ ส กี ( Alexander Nevsky
Cathedral) ซึ่งถือเป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับต้นๆของภูมิภาค ก่อสร้างใน
แบบโดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ตกแต่งด้วยหินอ่อนที่วิตรตระการตา
แวะบันทึกภาพ โบสถ์เซนต์ โซเฟีย (The Sofia Synagogue) ซึ่งเป็นโบสถ์คริสตจักรที่อยู่ใกล้ๆกัน โดย
โบสถ์ แ ห่ ง นี้ มี รู ป แบบสถาปั ต ยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดยสถาปนิ ก ชื่ อ Friedrich
Grünanger 200 กว่าปีที่แล้ว
เดินทางสู่สนามบินกรุงโซเฟีย
ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮำ โดยเที่ยวบินที่ QR 226

วันพุธที่ 05 มิ.ย. 62
03.20 น.
08.00 น.
19.00 น.

(9)

โดฮำ - กรุงเทพฯ

เดินทางถึง กรุงโดฮำ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 832
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
------------------------------------------------------------
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์โรมำเนีย – บัลแกเรีย 9 วัน (เทศกำลดอกกุหลำบ)
รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำรสำหรับคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่) 15 ท่ำนขึ้นไป
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ รำคำท่ำนละ
เด็กต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน มีเตียง) ท่ำนละ
เด็กต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน ไม่มีเตียง) ท่ำนละ
พักห้องเดี่ยวเพิ่มจำกค่ำทัวร์ท่ำนละ
อัตรำนี้รวม

อัตรำนี้ไม่รวม

เงื่อนไข
กำรสำรองที่

กำรชำระเงิน

รำคำ
79,900.76,900.73,900.7,000.-

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินการ์ตาร์ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่
ระบุในรายการ
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศโรมาเนีย และเจ้าหน้าที่อ้านวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่นวีซ่า
3. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
8. หัวหน้าทัวร์คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
9. เจ้าหน้าที่บริการและอ้านวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์”
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง
12. น้้าดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง
13. ค่าประกัน อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการ
เดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
14. ค่าน้้าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส้าหรับถือขึ้น
เครื่อง (Baggage) น้้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)
1. ค่าธรรมเนียมท้าหนังสือเดินทาง
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท (รวมท่านละ 900 บาท ตลอดการเดินทาง)
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจำกพวกมิจฉำชีพ
กรุณำดูแลและยกกระเป๋ำเดินทำงด้วยตัวเอง
งวดที่ 1 : สำรองที่นั่ง มัดจำท่ำนละ 30,000 บำท
พร้อมส่งส้าเนาใบโอนเงินและส้าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01
ทำงอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง
1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
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SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2
• KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7
• KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2
• BAY ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำย่อยคิวเฮ้ำส์ เลขที่ 539-1-01195-4
เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน้าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิก
ลิงค์เพื่อแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุชื่อผู้
ส่ง และผู้รับด้วยนะครับ
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อ
พนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดิต
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ้ากัด”
กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดินทำง
นับตั้งแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด้าเนินการคืนเงินให้ผชู้ ้าระเงินมัดจ้าภายใน
15 วันท้าการ
- เอกสารการรับเงินคืน ส้าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ้าพร้อม เซ็นรับรองส้าเนา
- ส้าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ้า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ้าเท่านั้น)
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้
ทางบริษัทจะด้าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท้าการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศ
ไทย
- เอกสารการรับเงินคืน ส้าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ้าพร้อม เซ็นรับรองส้าเนา
- ส้าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ้า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ้าเท่านั้น)
•

กำรยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 15,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 30,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน
ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะค้านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์
ของท่านไว้ให้มากที่สุด
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่
ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช้าระแล้ว
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช้ารุด (อาทิ ขาด เปียกน้้า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุก
กรณี
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เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำโรมำเนีย
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 15 วันท้าการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพื่อขอ
ยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นในสมัยก่อน )
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้าม
สวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)
3. ส้าเนาบัตรประชาชน
4. ส้าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. ส้าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนค้าน้าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. ส้าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค้าน้าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สูติบัตร (กรณีเด็กต่้ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)
8. กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อ้าเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ้าเภอเท่านั้นและให้
ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ้าเภอเท่านั้นและให้
ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
9. หลักฐานการท้างาน (จดหมำยรับรองกำรทำงำน) ทำเป็นภำษำอังกฤษ
จดหมายรับรองการท้างานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3
เดือน)
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท้างานจากนายจ้าง ระบุต้าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส้าเนาบัตรข้าราชการบ้านาญ
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่าก้าลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา
10. หลักฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ ส้าเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
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- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร
ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
- ส้าเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่้ากว่า 100,000 บาทต่อการ
รับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุดและส้าเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่ำนัน้ **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส้าเนาสมุดบัญชี
-

บัญชีฝากประจ้า (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บัญชีฝากประจ้า ต้องเตรียมดังนี้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจ้า (Fixed account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
- ส้าเนาสมุดบัญชีฝากประจ้า มียอดเงินไม่ต่้ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน

หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้อง
ระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่า
เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา)
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