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โดยสายการบนิ กาต้าร์แอร์เวย์ (QR) 
สายการบนิ 5 ดาว 

วนัเดนิทาง 9-17 เมษายน 65 
วันที ่1 / 9 เม.ย        สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโดฮา - บูคาเรสต ์(โรมาเนีย)               (-/-/-) 

ผูเ้ดินทางตอ้งท าการตรวจ PCR ก่อนเดินทาง 1 วนั ราคาประมาณ 1,500 บาท/ท่าน 
23.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 4 เคานเ์ตอรส์ายการบิน

กาตา้ร ์เคานเ์ตอร ์P กรุณาสงัเกตปุา้ยตอ้นรบั ROMANIA BULGARIA 

 
 

 

ทัวร์โรมาเนีย-บัลแกเรีย 9 วัน 6 คืน

คืน) 
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วันที ่2 / 10 เม.ย                     บูคาเรสต ์– ซินายา – บราน - บราซอฟ                           (-/-/D)                    
03.05 น. ออกเดินทางไปยงั บคูาเรสท ์เที่ยวบิน QR837 03.05-06.00 อิสระกบัสิ่งอ านวยความสะดวก

บนเครื่องและการตอ้นรบัของพนกังานตอ้นรบั สายการบินกาตา้รแ์วะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮา  
07.15 น. บินออกจากสนามบินโดฮา สู่โรมาเนีย เที่ยวบิน QR221 07.15-12.15 
12.15 น. เดินทางถึง สนามบินโอโธเพนนี ประเทศโรมาเนีย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร แลว้

น าท่านเดินทางดว้ยรถโคช้ ไปยงัเมืองซินายา (SINAIA) (109กม/2ชั่วโมง) เมืองสกีรีสอรท์ที่ตัง้อยู่
บนเทือกเขาคารเ์ปเทียน มีภูมิประเทศสวยงามแห่งฉายา สวิสนอ้ยแห่งยโุรปตะวนัออก  

บ่าย น าชม ปราสาทเพเลส (PELES CASTLE) ซึ่งตัง้อยู่ในหุบเขาบเูซกิ กลางป่าสนบนเทือกเขาคารเ์ป
เทียน เป็นปราสาทที่ไดร้บัการยกย่องสภาพสมบรูณท์ี่สดุในโรมาเนีย สรา้งขึน้โดยกษัตรยิค์าลอส 
ที่ 1 เพื่อใชเ้ป็นที่ประทบัในช่วงฤดรูอ้นปราสาทนีใ้ชเ้วลาสรา้งนานถึง 10 ปี ตวัปราสาทเป็นศิลปะ
แบบเยอรมนั ภายในปราสาทตกแต่งหรูหราอลงัการดว้ยไมแ้กะสลกัลวดลายงดงาม ปัจจบุนัเป็น
สถานที่สาธารณะและพิพิธภณัฑท์ี่เก็บสมบติัล า้ค่าของโรมาเนีย  

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เมืองบราน (BRAN) (48 กม / 1 ชั่วโมง) เมืองที่มีชื่อเสียงมากอีกเมือง
หนึ่งของโรมาเนีย เมืองซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นที่อยู่ของแวมไพร ์น าท่านเขา้ชม ปราสาทบราน (BRAN 
CASTLE) หรือที่รูจ้กักนัในนาม "ปราสาทแดรก็คลูา่" สรา้งขึน้ในในศตวรรษที่ 14 เป็นปราสาทที่
ไดร้บัการยกย่องว่าสวยงามที่สดุในโรมาเนีย ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่บนยอด สรา้งขึน้เพื่อเป็นป้อม
ควบคมุเสน้ทางการคา้เก็บภาษีและป้องกนัการรุกรานศตัรู ภายในปราสาทมีหอ้งต่างๆ ซึ่งจดั
แสดงวิถีความเป็นอยู่ หอ้งแสดงอาวธุโบราณ อีกทัง้มีการจดัแสดงสิ่งของเครื่องใชอี้กมากมาย 

 จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกัในเมือง เมืองบราซอฟ (BRASOV) (30 กม/40นาที) 
ค ่า บรกิารอาหารค ่าที่ภตัตาคารในโรงแรม  
 โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว GRAND BELVEDERE HOTEL, BRASOV หรือเทียบเท่า 
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วันที ่3 / 11 เม.ย                                บราซอฟ -  ซีบิว                                         (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ที่โรงแรม – เช็คเอา้ท ์
 น าท่านชมเมืองบราซอฟ เมืองใหญ่ที่สดุแห่งแควน้ทรานซิลวาเนีย แควน้ที่สวยงามและมีชื่อเสียง

ของโรมาเนีย แควน้นีเ้กิดขึน้ในศตวรรษที่ 12 โดยชาวแซกซอน ซึ่งเคยถกูปกครองโดยชนชาติ
เยอรมนั อาคารโดยทั่วไปจึงตกแต่งตามสไตลเ์ยอรมนั น าท่านชมย่านใจกลางเมือง และจตัรุสั
กลางเมืองซึ่งมีหอนาฬิกาท่ีสวยงามสงูโดดเด่น แสดงเวลาใหผู้ค้นท่ีเดินผ่านไปมา น าท่าน เขา้ชม
โบสถด์ าที่มีชื่อเสียงหรือที่รูจ้กัในนาม "BLACK CHURCH" สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1383 ซึ่งจดัเป็น
โบสถส์ถาปัตยกรรมโกธิคที่ใหญ่ที่สดุของโรมาเนีย  
น าท่านขึน้เคเบิล้คารส์ูเ่มาทเ์ทมปา้ (Tempa Cable Car) เพื่อชมความงดงามของเมือง บราซอฟ  

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ที่ภตัตาคารอาหารจีน (7 เมน)ู  
บ่าย เดินทางสู ่เมืองซีบิว (SIBIU) (143กม / 2 ชม.) เมืองที่ร  ่ารวยท่ีสดุแห่งแควน้ทรานซิลวาเนีย  
 น าท่านเดินชมเมืองซีบิว เมืองซึ่งไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกเ้มื่อปี 

2004 (UNESCO World Heritage) และยงัไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นเมืองดา้นวฒันธรรมของยโุรป
ในปี 2007 (European Capital of Culture) ชมบา้นเรือนที่มีความโดดเด่นสวยงามตามแบบ
สถาปัตยกรรมเยอรมนัที่มีสีสนัสวยงามดั่งเมืองตุ๊กตา เขา้ชม โบสถซ์ีบิว ชมโบสถซ์ีบิว ซึ่งเคยเป็น
ที่กกัขงัและฝังศพบุตรชายของเจา้ชายวลคั (บตุรชายของท่านแดร๊กคลูา่) น าท่านชม จตัรุสัฮเูอท 
(Huet Square) ซึ่งเป็นจตรุสัใจกลางเมือง เป็นสถานที่ที่ผูค้นมาพบปะและสงัสรรค ์น าท่านแวะ
ถ่ายรูปกบั สะพานโกหก ซึ่งคนในสมยัก่อนเชื่อว่าหากพดูโกหก สะพานแห่งนีจ้ะทรุดตวัลง 
จากนัน้อิสระใหท้่านไดเ้ดินเลน่ในเมืองและเก็บภาพอาคารสวยงาม 

เย็น บรกิารอาหารค ่าที่ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น (3 Course) 
 โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว GOLDEN TULIP ANA TOWER SIBIU 
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วนัที ่4 / 12 เม.ย                               ซีบิว - โคเซยี - บูคาเรสต ์                                  (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ที่โรงแรม – เช็คเอา้ท ์
 น าท่านเดินทางสูว่ิหารโคเซีย (77กม / 1.30 ชม.) ที่ตัง้รมิแม่น า้โอลต์ในแควน้วลัลาเชีย แวดลอ้ม

ดว้ยธรรมชาติสวยงามของป่าเขา สรา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. ๑๓๘๗  เป็นหนึ่งในวิหารที่สวยงาม สรา้ง
โดยปู่ ของเจา้ชายวลาด เทเปส หรือ แดร็กคลู่า เป็นสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน ์เมื่อไดเ้วลาอนั
ควรน าท่านเดินทางสู ่กรุงบูคาเรสต ์เมืองหลวงของประเทศโรมาเนีย (200 กม / 4 ชม.) 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ที่ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น (3 Course) 
บ่าย น าท่านสู ่กรุงบูคาเรสต ์(BUCHAREST) เมืองหลวงของประเทศโรมาเนีย น าท่านเขา้ชม อาคาร

รฐัสภา หรือ ท าเนียบประธานาธิบดี ของประเทศโรมาเนีย (PALACE OF PARLIAMENT) 
ท าเนียบประธานาธิบดีที่ใหญ่โตโอฬารของอดีตประธานาธิบดีจอมเผด็จการ นิโคไล เชาเชสค ู
และนางเอลินา ภริยาผูซ้ึ่งอยากมีชีวิตหรูหราประหนึ่งเอวิตา้ เปรอง โดยท าเนียบประธานาธิบดี
แห่งนี ้ไดร้บัการยกย่องว่าเป็น อาคารรฐัสภานีไ้ดช้ื่อว่ามี ขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก รอง
จากตกึเพนตากอนของสหรฐัอเมรกิา สถาปัตยกรรมโรมาเนียทัง้โครงสรา้ง และการตกแต่งทัง้
ภายนอก และภายในอาคาร ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา แต่ละหอ้งของอาคารจะมีรูปแบบการ
ตกแต่งเฉพาะตวั โทนสีของหอ้ง สีผา้ม่านและวสัดตุกแต่งจะมีลกัษณะกลมกลืนกนั ใหท้่านได้
สมัผสัความโออ่ายิ่งใหญ่ของรฐัสภาที่ใชง้บประมาณมหาศาลถึง 3 ลา้นยูโรในการสรา้ง นา้ท่านช้
อปป้ิง Romania Glass Street เป็นถนนที่มีรา้นคา้ขายเครื่องแกว้มากมาย ทัง้เครื่องแกว้ที่ผลิต
จากการเป่า, ครสิตลั, เครื่องแกว้ที่ไดจ้ากการเจียรนยัในรูปแบบหลากหลายทัง้สไตลโ์มเดิลและ
สไตลโ์บฮีเมียนที่มีชื่อเสียง 

เย็น บรกิารอาหารค ่าที่ภตัตาคารอาหารจีน (7 เมน)ู   
      โรงแรมที่พกั ระดบั 4 ดาว NOVOTEL HOTEL BUCHAREST 
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วนัที ่5 / 13 เม.ย                    บูคาเรสต ์(โรมาเนีย) – เวลิโก (บัลแกเรีย)                       (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ที่โรงแรม – เช็คเอา้ท ์

น าท่านชม กรุงบูคาเรสต ์(BUCHAREST) เมืองหลวงของประเทศโรมาเนีย ชมเมืองหลวงที่ไดร้บั
สมญานามว่า ปารีสนอ้ยแห่งยโุรปตะวนัออก เนื่องจากในสมยัก่อนชนชัน้สงูของโรมาเนียไดร้บั
อิทธิพลจากวฒันธรรมฝรั่งเศสทัง้ในดา้นแฟชั่น และศิลปะรวมทัง้สถาปัตยกรรมซึ่งยงัปรากฏให้
เห็นอย่างมากมาย เช่น ประตชูยัของโรมาเนีย ที่สรา้งขึน้เพื่อฉลองชยัชนะในสงครามโลกครัง้ที่ 1 
ผ่านชมจตัรุสัแห่งการปฎิวติั (Revolution Square) โอเปร่าเฮา้สแ์ละคลทัหารแห่งชาติ (National 
Military Acodemy) อิสระใหท้่านไดซ้ือ้เครื่องส าอางคแ์ละครีมชะลอความชรา  GEROVITAL 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ที่ภตัตาคารอาหารจีน (7 เมน)ู   
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่เมืองไกเออรจ์ ู(GIURGIU) (80 กม/2 ชม). เพื่อเปลี่ยนรถเดินทางขา้มพรมแดน

โรมาเนียไปยงั เมืองเวลิโก ทารโ์นโว (VELIKO TARNOVO) ประเทศบลัแกเรีย 120 กม./2ชั่วโมง 
เมืองเก่าแก่รมิแม่น า้ Yantra ตัง้อยูบนภเูขา3ลกูคือ Tsarevets, Trapezitsa และ Sveta Gora 
เมืองนีม้ีความส าคญัตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั เนื่องจากอดีตเป็นศนูยก์ลางระบบเศรษฐกิจ 
การศึกษา และวฒันธรรม ในภมูิภาคเหนือของบลัแกเรีย น าท่านชมปอ้มปราการซารีเวทส ์
(TSAREVETS FORTRESS)  ชมเมืองเก่าในย่านถนนกรูโ์ก ้(GURKO STREET) ที่มีการอนรุกัษ์
บา้นแบบดัง้เดิมไวอ้ย่างสวยงามมีคณุค่าทางประวติัศาสตร ์

ค ่า บรกิารอาหารค ่าที่ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น (3 Course)  
โรงแรมที่พกั ระดบั 4 ดาว PREMIER HOTEL, VELIKO TARNOVO หรือเทียบเท่า 

http://www.egythai.co.th/
mailto:info_thailand@egythai.com


         EGYTHAI TOURS & TRAVEL CO., LTD 
                 159/208 MOO 11, BANGKHUNTHIAN, CHOMTHONG BANGKOK 10150 

TEL.: 02-029 9507 / FAX: 02-0299507 #104 
                  Licence No.11/3536 / Website: www.egythai.co.th, E-mail: info_thailand@egythai.com  

          

6 
 

วันที ่6 / 14 เม.ย                              เมืองชิฟก้า - พลอฟดิฟ                                 (B/L/D)            
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ที่โรงแรม – เช็คเอา้ท ์
 น าท่านเดินทางสูเ่มืองชิฟกา้ (SHIPKA) (86 กม / 2 ชั่วโมง) น าชมเมืองชิฟกา้ ชม โบสถป์ระจ า

เมือง (SHIPKA CHURCH) โบสถน์ิกายบลัแกเรียออรโ์ธดอก สรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 1885-1902 
ออกแบบสไตลเ์ดียวกบัโบสถก์รุงมอสโคว ์ศตวรรษท่ี 17 สรา้งเป็นอนสุรณใ์หก้บัทหารรสัเซีย, 
ยเูครนและบลัแกเรีย ที่เสียชีวิตในการต่อสูเ้พื่อปลดปลอ่ยตวัเองของบลัแกเรีย ในสงครามช่วงปี 
ค.ศ. 1877-1878 ต่อมาในปี ค.ศ. 1970 ไดถ้กูประกาศใหเ้ป็นอนสุาวรียด์า้นวฒันธรรมแห่งชาติ 
ภายในโบสถจ์ะมีจารกึชื่อของทหารรสัเซีย และอาสาสมคัรบลัแกเรียเพื่อเป็นอนสุรณ ์ 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ที่ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น (3 Course) 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เมืองพลอฟดิฟ (PLOVDIV) (105 กม / 2 ชั่วโมง) เมืองใหญ่เป็นอนัดบั

สองรองจากโซเฟีย ก่อตัง้โดยชาวเทรเชียนโบราณ ต่อมาไดก้ลายเป็นเมืองส าคญัของชาวโรมนั 
หลงัจากนัน้จึงตกอยู่ภายใตก้ารครอบครองอาณาจกัรไบแซนไทนแ์ละออตโตมนั ก่อนที่จะ
กลายเป็นสว่นหนึ่งของประเทศบลัแกเรีย มีสภาพแวดลอ้มคลา้ยคลงึกบั Great Plains ใน
สหรฐัอเมรกิา แต่ในตวัเมืองกลบัมีบางสิ่งที่โดดเด่นเหมือนโรม เพราะลอ้มรอบดว้ยภเูขาเจ็ดลกู 
ดว้ยเหตนุีเ้มืองพลอฟดิฟจึงมีความงดงามทางธรรมชาติอยู่มากมาย น าท่านเดินชม ย่านเมืองเก่า 
ชมอาคารบา้นเรือนที่ไดร้บัการอนรุกัษท์างสถาปัตยกรรมยคุเรอเนสซองไดส้มบรูณส์วยงาม ชม 
โรงละครโรมนั (ROMAN THEATRE) สรา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที่ 2 ซึ่งยงัใชเ้ป็นที่แสดงโอเปรา่ใน
บางเทศกาลอีกดว้ย 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน (7 เมน)ู    
  โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว HOLIDAY INN HOTEL, PLOVDIV 
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วันที ่7 / 15 เม.ย                            พลอฟดิฟ - รีล่า - โซเฟีย                       (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ที่โรงแรม – เช็คเอา้ท ์

เดินทางสู ่เมืองรีลา่ (Rila) (155 กม / 3 ชั่วโมง) ตัง้อยู่บนภเูขาทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้อง
ประเทศ เป็นภเูขาสงูที่สดุบลัแกเรียและเทือกเขาบอลข่าน โดยมียอดเขาชื่อ มาซูลา่ (Masula) สงู
จากระดบัน้า้ทะเลประมาณ 2,925 เมตร ชมความสวยงามของ อารามรีลา่ (Rila Monastery) ซึ่ง
เป็นอารามของศาสนาครสิตน์ิกาออรโ์ธดอกซท์ี่มีชื่อเสียงและมีผูเ้ขา้ชมมากท่ีสดุของบลัแกเรีย ตัง้ 
อยู่บนจดุที่มีวิวทิวทศันส์วยงามของภเูขารีลา่ ซึ่งสามารถมองเห็นแม่น้า้รลิสกา้และแม่น้า้ดรุสย่า วิท
ซ่า ที่อยู่เบือ้งลา่งได ้และยงัไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก ้ในปีค.ศ. 1983 อาราม
แห่งนีก้่อตัง้ขึน้ในศตวรรษท่ี 10 โดยนกับญุจอหน์ แห่งรีล่า 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ที่ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 
บ่าย จากนัน้เดินทางสู ่เมืองโซเฟีย (85 กม /2ชั่วโมง) 
 น าท่านอิสระเดินเล่นถนนคนเดินย่าน วิโตชา VITOSHA BOULEVARD ที่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ของ

ของทั่วไปของที่ระลกึและกาแฟรา้นอาหาร หรืออิสระช็อปป้ิงหอ้งสรรพสินคา้ MALL OF SOFIA 
PCR TEST 80EURO/ท่าน ท าการเช็คที่โรงแรม 

 ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
  โรงแรมพกัระดบั 5 ดาว HILTON HOTEL, SOFIA  
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วนัที่ 8 / 16 เม.ย                               เมืองโซเฟีย                                                            (B/L/-) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ที่โรงแรม – เช็คเอา้ท ์

น าชม เมืองโซเฟีย เมืองหลวงของบลัแกเรีย ตัง้อยู่เชิงเขาวิโตชา เป็นเมืองที่มีประวติัศาสตร ์เก่าแก่
ยาวนานถึง 7,000 ปี ซึ่งยงัคงเหลือรอ่งรอยใหเ้ห็นจากโบราณสถานในยคุต่างฯ แต่เถูกท าลายเสีย
หายไปมาก เมื่อครัง้สงครามรสัเซีย - ตรุกี เมื่อ 200 กว่าปีที่แลว้ น าท่านเดินชมรอบเมือง ผ่านชม
อาคารรฐัสภา โรงละครโอเปรา่ โบสถร์สัเซีย น าท่านเขา้ชมมหาวิหารอเล็กซานเดอร ์เนฟสกี ( 
Alexander Nevsky Cathedral) ซึ่งถือเป็นมหาวิหารครสิตจกัรนิกายออรโ์ธด๊อกซท์ี่ใหญ่อนัดบัตน้ๆ
ของภมูิภาค ก่อสรา้งในแบบโดมหลงัคาทรงกลมสีเขียว ตกแต่งดว้ยหินอ่อนที่วิตรตระการตาแวะ
บนัทกึภาพ โบสถเ์ซนต ์โซเฟีย (The Sofia Synagogue) ซึ่งเป็นโบสถค์รสิตจกัรที่อยู่ใกล้ๆ กนั โดย
โบสถแ์ห่งนีม้ีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ 
FriedrichGrünanger 200 กว่าปี 

10.00 น.  เมื่อไดเ้วลาอนัควรน าท่านเดินทางสูส่นามบินโซเฟีย 
13.35 น.    ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR228 / QR830 (13.35-18.15) // (20.10-07.00) 

 
 
วนัที่ 9 / 17 เม.ย                               กรุงเทพฯ                                                                   (-/-/-) 
07.00 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ (กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
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วันเดินทาง 2565 (ราคาผู้ใหญ่) บิน QR พักคู่ พักเดี่ยวเพิม่ 

9-17 เมษายน  67,900 12,000 
เด็กไม่เกิน 12 ปี มีเตียงเสรมิ ลด 5,000 จากราคาผูใ้หญ่ 
อพัเกรดตั๋วเป็นชัน้บิสเนสเพ่ิม 60,000 บาท/ท่าน  
 
อัตรานีร้วม 
☺ ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – โรมาเนีย –บลักาเรีย- กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั พรอ้มภาษีสนามบิน 

☺ ค่าที่พกั 6 คืน โรงแรมฯ 4 และ 5 ดาวตามที่ระบ ุหรือเทียบเท่า 

☺ ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

☺ ค่ารถบสั ในการน าเที่ยวตามรายการ  

☺ บริการไกดจ์ากประเทศโรมาเนียและบลักาเรียภาษาองักฤษ และหวัหนา้ทวัรไ์ทยบรกิารตลอดทริป  

☺ ค่าวีซ่าท่องเที่ยวโรมาเนียและค่าประกนัอบุติัเหตแุบบหมู่คณะ (มีวีซ่าเชงเกน้ท ์คืนเงินค่าวีซ่า 2160 บาท) 

☺ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 

☺ ค่าน า้ด่ืมระหว่างมือ้อาหารทกุมือ้ / น า้ด่ืมระหว่างวนั 1 ขวดเล็ก/ท่าน 

 
อัตรานีไ้ม่รวม  
  ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ ที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ 
  ค่าพนกังานขนกระเป๋า ณ โรงแรม กรุณาดแูลกระเป๋าท่านเองเพื่อความปลอดภยั 
 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% จากค่าบรกิาร   
 ค่าสมัภาระ ที่มีน า้หนกัเกิน 25 กก. หรือ ตามที่สายการบินก าหนด  
 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น ค่าทิปคนขบัรถ และค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตลอดทริป 
 ค่าตรวจ PCR ก่อนออก-เขา้ประเทศไทย (ค่าใชจ่้ายประมาณ 1,500-3,000 บาท)  

 ค่า Test &Go ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ณ เวลานั้น (ค่าใชจ่้ายประมาณ 4,000-5,000 บาท/คืน) ราคาขึ้นอยูก่บั

โรงแรมท่ีเลือกเขา้พกั 
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เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง 
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย50วนั ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 20,000 บาท / ท่าน และส่ง
มอบเอกสารการเตรียมการยืน่ขอวีซ่าตามท่ีก าหนด  

2. ส่วนท่ีเหลือช าระ 40 วนั  ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากจะตอ้งใชใ้นการออกตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารต่างๆ 
เพื่อยนืยนัการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต 

3. การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 45 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินมดัจ า 
งวดแรก 

4. กรณียกเลิกก่อนวนัเดินทาง 30 วนั หรือหลงัจากวนัท่ีท าการออกตัว๋แลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่
คืนเงินเตม็จ านวนของค่าทวัร์ 
 
หมายเหตุ 
1.บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ
หวัหนา้ทวัรแ์ละเหตสุดุวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
2.เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสิทธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถกู
ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทกุกรณี  
3.ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทัง้นีท้างบรษิัทฯจะยดึถือผลประโยชน ์
ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือหากมีเหตกุารณป์ระการใดที่เกิดขึน้จากสายการบินทางบรษิัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน์ีเ้พื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณห์นา้งานที่
เกิดขึน้จรงิ ทัง้นีอ้ยู่ในดลุยพินิจของหวัหนา้ทวัรเ์ป็นส าคญั 
5. ภาพที่ใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พื่อความเขา้ใจในมมุมองสถานที่ท่องเที่ยวเท่านัน้ 
6. บรษิัท ขอสงวนสิทธ ์ที่จะไม่รบัผิดชอบในส่วนที่เป็นทรพัยส์ินสว่นตวั ไม่ว่า บางสว่นหรือทัง้หมด เช่น 
พาสปอรต์ กระเป๋าเงิน ของมีค่า กระเป๋าถือ กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 
7. ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่
ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัรท์ี่ท่านช าระมาแลว้ 
8. ในกรณีที่ผลตรวจเป็นติดเชือ้โควิด ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆที่เกิดขึน้ 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเข้าโรมาเนีย ประมาณ 15 วนัท าการ  
*** เอกสารทกุอย่างตอ้งแสดงลา่สดุไม่เกิน 1 เดือน *** 
1. หนงัสือเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายกุารใชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึน้ไป และมีหนา้ส่าหรบัติดวีซ่า 3 หนา้ 
หากมีหนงัสือเดินทางเลม่เก่าใหแ้นบมาดว้ย 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรงปัจจุบนั พืน้หลงัฉาก สีขาวเท่านัน้ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 x 1.5 นิว้ จ านวน 2 รูป  
3. ส าเนาทะเบียนบา้น  
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนสมรส / สา่เนาทะเบียนหย่า / สา่เนาใบมรณะบตัร / ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกลุ  
6. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท่างาน) (พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัน้)  
   • กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบรษิัทฯ ที่มีรายชื่อผูป้ระกอบกิจการ  
   • กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี่มีชื่อผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้  
   • กรณีที่เป็นพนกังานบริษัทฯ : ใชจ้ดหมายรบัรองการท่างาน ระบุต่าแหน่ง ระยะเวลาการจา้ง เงินเดือน  
    จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบสุถานฑูต) 
7. หลกัฐานการเงิน (สถานฑูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนั)  
หนงัสือรบัรองเงินฝากออกโดยธนาคารเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มถ่าย ส าเนารายการเดินบญัชี (สเตทเมน้ท)์ 
ยอ้นหลงั 6 เดือน นบัถึงเดือนปัจจบุนัที่ยื่นวีซ่า และควรมีจ านวนยอดเงินในบญัชีไม่นอ้ยกว่า 6 หลกั 
 ** โดยระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบสุถานฑูต) ซึ่งตอ้งเป็นฉบบัจรงิเท่านัน้ ** 
 
**หมายเหต*ุ* บริษัทเป็นเพียงตวัแทนในการย่ืนขอวีซ่า เขา้ประเทศต่างๆ ทัง้นีเ้พื่ออ านวยความสะดวกใหก้บั
ลกูคา้ แต่การอนมุติัใหว้ีซ่านัน้ขึน้อยู่กบัดลุพินิจของสถานทตูเท่านัน้ ฉะนัน้กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถ้กูตอ้ง
ครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ ซึ่งบางกรณีทางสถานทูตอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเรียกสมัภาษณ ์ท า
ใหเ้กิดความไม่สะดวกขึน้บา้ง จึงขออภยัมาณ ที่นี ้และหวงัว่าท่านจะเขา้ใจ หากในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการ
ออกวีซ่าจากสถานทูต ทางบรษัิท ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ตามจรงิ  
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