
 

 

 

 

 

   บลัแกเรยี - โรมาเนยี 11 วนั 
กาํหนดการเดินทาง 

 

วนัพุธที� 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (1)   กรุงเทพฯ – (เวยีนนา) 

21.30 น. คณะพร้อมกันที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น 4 พบกับ
เจ้าหน้าที�ของบริษทัฯ บริเวณแถว G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ 16-19 

 (หมายเหตุ เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เข้าประตู 3) 
23.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยเที�ยวบินที� OS26 

  

วนัพฤหัสบดีที� 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (2)  (เวยีนนา) – โซเฟีย        (บัลแกเรีย)  

05.35 น. ถึงเวียนนาเพื�อเปลี�ยนเครื�อง และผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง 

07.15 น.  ออกเดินทางสู่กรุงโซเฟีย โดยเที�ยวบินที� OS805 

*** (หมายเหตุ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงเวลาและเที�ยวบินที�ระบุข้างต้นนี� ทั�งนี�

อาจมีการเปลี�ยนแปลงจากสายการบินที�ให้บริการ *** 

09.45 น. ถึงกรุงโซเฟีย (Sofia) เมืองเก่าแก่ เชื�อกนัว่าเป็นบริเวณที�มนุษยเ์ขา้มาตั�งรกรากตั�งแต่ 7,000 ปี

ก่อนคริสตศ์กัราช เป็นเมืองที�เก่าแก่ที�สุดเป็นอนัดบัสองของทวีปยุโรป มีวฒันธรรมผสมทั�งจาก

ฝั�งตะวนัตกและตะวนัออก 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย นําท่านชมเมืองโซเฟีย ชม วิหารเซนต์อเล็กซานเดอร์เนฟสกี (St. Alexander Nevsky 

Cathedral) วิหารของนิกายบัลแกเรียนออโธดอกซ์ ถือเป็นแลนด์มาร์คที�สําคัญของเมือง                 

มีสถาปัตยกรรมแบบนีโอไบเซนไทน์ (Neo-Byzantine style) ตั�งอยู่บนพื�นที�กว่า 3,170 ตาราง

เมตร และจุคนไดก้ว่า 10,000 คน ชม จัตุรัสบัทเทนเบิร์ก (Battenberg Square) ซึ� งเป็นที�ตั�งของ

พระราชวงั ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นหอศิลป์แห่งชาติ National Art Gallery 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั NOVOTEL SOFIA หรือเทียบเท่า  

 

วนัศุกร์ที� 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (3)  โซเฟีย – โบสถ์ โบยาน่า – รีล่า – โซเฟีย 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชมโบสถ์โบยานา(Boyana Church) โบสถเ์ก่าแก่ตั�งแต่ยคุกลางนิกายบลัแกเรียน 
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ออโธดอกซ์ ไดรั้บการขึ�นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1979 ประกอบดว้ยอาคาร 3 หลงัที�

สร้างเชื�อมติดต่อกนั โดยอาคารดา้นทิศตะวนัออกสร้างขึ�นในช่วง ปลายคริสตศ์ตวรรษที� 10 และ 

ขยายใหญ่ขึ�นในช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษที� 13 มีรูปวาดแบบอลัเฟรสโกที�สาํคญัทางประวติัศาสตร์

ให้ชมมากมาย หลงัจากนั�นนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองรีล่า(Rila) เป็นเมืองที�ตั�งอยู่บนภูเขา

ทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ เป็นภูเขาสูงที�สุดของบลัแกเรีย และ เทือกเขาบอลข่าน 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย นาํท่านชม อารามมรดกโลกรีล่า (Rila Monastery) โดยนกับุญจอห์นแห่งรีล่า St John of Rila 

เป็นอารามของคริสตนิ์กาย ออร์โธดอกซ์ที�มีชื�อเสียงที�สุด และมีผูเ้ยี�ยมชมมากที�สุดของบลัแกเรีย 

ก่อตั�งขึ�นในคริสต์ศตวรรษที� 10ตั�งอยู่บนจุดที�มีทิวทศัน์สวยงามของภูเขารีล่า ที�ระดบัความสูง 

1,147 เมตรเหนือระดบันํ� าทะเล สามารถมองเห็นแม่นํ� าริลสกา้ Rilska และแม่นํ� าดรุสย่าวิทซ่า 

Drushlyavitsa ไหลอยู่เบื�องล่าง อารามแห่งนี� ถือเป็นอนุสรณ์สถานของสถาปัตยกรรม และความ

มั�งคั�งของวฒันธรรม ตวัอาคารหลกัขนาดใหญ่ทาํดว้ยทองคาํแทเ้พียงแห่งเดียวในบลัแกเรีย เป็น

แหล่งสะสมทรัพยส์มบติัและวรรณกรรมอายุกว่าร้อยปีอีกจาํนวนมาก ไดรั้บการขึ�นทะเบียนให้

เป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรมโดยองคก์ารยเูนสโก UNESCO ในปี ค.ศ.1983 หลงัจากนั�นนาํท่าน

เดินทางกลบัสู่เมืองโซเฟีย   

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั NOVOTEL SOFIA หรือเทียบเท่า  

 

วนัเสาร์ที� 20  ตุลาคม พ.ศ. 2561 (4)  โซเฟีย –  โคปริฟชติกา – พลอฟดิฟ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านออกเดินทางสู่ โคปริฟชติกา (Koprivshtitsa) ชมหมู่บา้นเก่าแก่ที�ยงัคงรักษาเอกลกัษณ์และ
สถาปัตยกรรมของยคุฟื� นฟบูลัแกเรียไวไ้ดท้ั�งเมือง จนเรียกไดว้่าเป็นหมูบา้นพิพิธพนัธ์ ซึ� งอาคาร
แต่ละหลงัมีเรื�องราวประวติัความเป็นมาที�แตกต่างกนัออกไป 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย  นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองพลอฟดิฟ (Plovdiv) ตั�งอยู่ทางดา้นใตแ้ละใหญ่เป็นอนัดบัสองของ

ประเทศบลัแกเรีย มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 350,000 คน ชมวิวทิวทศันที์�สวยงามระหว่างทาง           

ส่วนใหญ่เป็นพื�นที�ปลูกดอกไม้ที�ใช้ทําหัวนํ� าหอม และฟาร์มปศุสัตว์ต่างๆ นําชมเมืองเก่า

พลอฟดิฟ Plovdiv Old City ส่วนที�เก่าแก่ของตวัเมืองไดรั้บการอนุรักษท์าง สถาปัตยกรรม ทาํให้

พลอฟดฟิยงัคงมีกลิ�นอายของยคุเรอเนสซองจนถึงปัจจุบนั สภาพตึกรามบา้นช่องยงัคงอนุรักษไ์ว้

ซึ� งรูปแบบเดิมเป็นที�น่าประทบัใจของนักท่องเที�ยวที�มาเยี�ยมเยือน ว่ากนัว่าชนบทที�แวดลอ้ม

คลา้ยคลึงกบัเกรตเพลน great plains ในสหรัฐอเมริกา แต่ในตวัเมืองกลบัมีบางสิ�งคลา้ยโรมใน

อิตาลี จากนั� นนําท่านเดินชมเขตเมืองเก่าบนถนนที�ปูด้วยแผ่นหินแบบโบราณ ผ่านชม

โบราณสถานโรงละครกลางแจง้แบบโรมนั Philippopolis Theatre อายกุวา่ 2,000 ปี ที�ยงัคงสภาพ

สมบูรณ์ และสภาโรมนั Roman Forum จากนั�นนําท่านชม พิพิธภัณฑ์ชาติพนัธ์ุวิทยา 

Ethnographic Museum ที�ภายในจดัแสดงของพื�นบา้นต่างๆ ทั�งเครื�องแต่งกาย, ผา้พื�นเมือง และ

ของใชต่้างๆ ใหท่้านไดเ้รียนรู้ถึงวีถีชีวิตของผูค้นในพลอฟดิฟ  
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั LANDMARK CREEK HOTEL หรือเทียบเท่า  
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วนัอาทติย์ที� 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (5)  พลอฟดิฟ – คาซานลคั – เวลโีค ทาร์โนโว   
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านออกเดินทางไป เมืองคาซานลัค (Kazanlak) เมืองศูนยก์ลางแห่งดอกกุหลาบ นาํท่านชม 
พิพิธภัณฑ์กุหลาบ (Rose Museum) พิพิธภณัฑเ์ลก็ๆที�จะบอกเล่าเรื�องราวเกี�ยวกบัผลิตภณัฑจ์าก 
ดอกกุหลาบ และกรรมวิธีการผลิตนํ� ากุหลาบและสกดันํ� ามนัจากดอกกุหลาบ แบบดั�งเดิมเมื�อ
หลายศตวรรษที�แลว้ จากนั�นนาํท่านชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัที�หลุมฝังศพของกษตัริยท์ราเชียน
แห่งคาซานลคั Thracian Kings Tomb of Kazanlak ที�ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรม โดยองค์การยเูนสโก UNESCO สุสานโบราณนี�  ไดรั้บการคน้พบในปี1944 มีอายุ
ตั�งแต่ยคุเฮลเลนิสติก Hellenistic ราวปลายคริสตศ์ตวรรษที� 4 ภายในเป็นทางเดินแคบและหอ้งฝัง
ศพรูปกลม ทั�งสองส่วนตกแต่งดว้ยจิตรกรรมฝาผนังแสดงภาพพิธีกรรม และวฒันธรรมการ        
ฝังศพ จิตรกรรมเหล่านี� ไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ย่างดีที�สุดของบลัแกเรีย อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซื�อ
ของที�ระลึกและเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านชม หมู่ บ้านอบานาสซี (Arbanassi Village) ที�แสดงถึงสถาปัตยกรรมสมยัฟื� นฟูของ

บลัแกเรียแห่งชาติในช่วงสมยัศตวรรษที� 16-18 จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ ฟาร์มนมเนยและโย
เกร์ิต ที�นี�ท่านจะไดค้น้พบความลบัความอร่อยของโยเกิร์ตบลัแกเรีย ชมการสาธิตการทาํโยเกิร์ต
ที�ไดรั้บมรดกตกทอดมาจากพวกทราเชียน จากนั�นท่านจะไดเ้รียนรู้การทาํบานิทซ่า อาหาร
พื�นเมืองของชาวบลัแกเรีย นาํท่านออกเดินทางสู่  เมืองเวลีโค ทาร์โนโว (Veliko Tarnovo) เป็น
เมืองเก่าแก่ที�ตั�งอยูบ่นเนินเขาถึงสามลูก ซึ� งไดแ้ก่ Tsarevets, Trapezitsa และ Sveta Gora และเคย
เป็นเมืองหลวงแห่งที�สองของอาณาจักรบัลแกเรีย  หลงัจากนั�นนําท่านชมอาคารบ้านเรือน
สวยงามแปลกตาที�ปลกูสร้างแบบสถาปตยักรรมผสมผสาน แบบ Bulgarian National Revival ซึ� ง
บางทีกถ็กูเรียกวา่ บลัแกเรียนเรอเนสซองส์ Bulgarian Renaissance ตั�งอยู่ริมแม่นํ�ายานตา Yantra 
River ที�มีความใสสะอาดราวกบักระจกสะทอ้นอยู่เบื�องล่าง เป็นเมืองที�มีป้อมปราการ โบสถ ์
พิพิธภัณฑ์มากมาย และยงัได้ชื�อว่าเป็นหนึ� งในดินแดนที� มีการตั� งถิ�นฐานที� เก่าแก่ที� สุดใน
บลัแกเรียอีกดว้ย โดยในยคุกลางนั�นถือไดว้า่เป็นเมืองป้อมปราการที�มีความแข็งแกร่งอีกแห่งของ
บลัแกเรีย 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั PARK HOTEL ASENEVTSI หรือเทียบเท่า 
 

วนัจันทร์ที� 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (6)  เวลโีค ทาร์โนโว – อวิาโนโว – บูคาเรสต์  (โรมาเนีย) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชมซากปราสาทปรักหกัพงัอนัโดดเด่นของเมือง ปราสาทซารี เวทส์ (Tsarevets Castle) 
ป้อมปราการและพระราชวงัที�แข็งแกร่งในยุคจกัรวรรดิบลัแกเรีย (ยุคกลาง) ที�ตั�งอยู่บนเนินเขา
ซาเรเวทส์ Tsarevets Hill ดว้ยกาํแพงที�หนากว่า 3 เมตร ประตูทางเขา้ 3 ทาง มีหอคอยบอลดว์ิน 
ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้มีพระราชวงัตั�งอยู่ตรงกลาง ที�มีกาํแพงปิดลอ้มอีกชั�นหนึ� ง จากนั�นนาํ
ท่านออกเดินทางสู่  เมืองอิวาโนโว (Ivanovo) ชมโบสถ์หินสกัดแห่งอิวาโนโว (Ivanovo Rock 
Church) ในศตวรรษที�12 สถานที�นี� เป็นที�ซึ� งนักบวชผูถื้อสันโดษไดขุ้ดหินเป็นห้องพกัอาศยั 
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ภายในมีกลุ่มอาคารสกดัจากหินประกอบดว้ยโบสถน์อ้ย อาราม และห้องพกันกับวช ซึ� งต่อมา
องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1979  

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองบูคาเรสต์ (Bucharest) ที�มีแม่นํ� าดานูบ Danube River เป็นเส้นแบ่ง

เขตแดนตามธรรมชาติระหวา่งประเทศบลัแกเรียทางตอนเหนือ และโรมาเนียทางตอนใต ้นาํท่าน
เที�ยวชมเมืองบูคาเรสต ์เมืองที�ไดรั้บสมญานามว่า “ปารีสนอ้ยแห่งยุโรปตะวนัออก” เนื�องจากใน
สมยัก่อนชน ชั�นสูงของโรมาเนียนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนที�ฝรั�งเศส จึงไดรั้บอิทธิพลจาก
วฒันธรรมฝรั�งเศสทั�งในดา้นแฟชั�น และศิลปะรวมทั�งสถาปัตยกรรมซึ� งยงัปรากฏให้เห็นอย่าง
มากมาย นาํท่านเดินชมใจกลางเมืองเก่าบนถนนที�มีบรรยากาศอนัโรแมนติก 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั NOVOTEL BUCHAREST หรือเทียบเท่า  
 

วนัองัคารที� 23 ตุลาคมพ.ศ. 2561 (7)  บูคาเรสต์ – เคอร์ท ีเดอ อาร์เกส – ซีบิว 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเคอร์ที เดอ อาร์เกส (Curtea De Areges) เมืองที�ไดชื้�อว่าเป็นราชธานีแห่ง
แรกของราชรัฐวลัลคัเฮีย นาํชม มหาวิหารแห่งเมืองเคอร์ที เดอ อาร์เกส (Curtea de Arges 
Cathedral) ที�สวยงามที�สุดของโรมาเนีย สถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ที�ผสมผสานศิลปะแบบ
แขกมวัร์เขา้ไวแ้ละที�โดดเด่น คือ ยอดโดมสูงบนหอคอยทรงกระบอก สร้างขึ�นในปี ค.ศ.1517 
โดยดา้นในเป็นสุสานหลวงของกษตัริยแ์ห่งโรมาเนียและภรรยา 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองซีบิว (Sibiu) เมืองที�รํ� ารวยที�สุดแห่งแควน้ทรานซิลเวเนียและตั�งอยู่

ระหวา่งเทือกเขาทรานซิลเวเนียไปจนถึงแม่นํ�าโอด๊แวเลย นาํท่านชมเมืองซีบิว เมืองซึ� งไดรั้บการ
ยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกเมื�อปี 2004 (UNESCO World Heritage)           
และยงัไดรั้บการยกย่องให้เป็นเมืองดา้นวฒันธรรมของยุโรปในปี 2007 (European Capital of 
Culture) ชมบา้นเรือนที�มีความโดดเด่นสวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมเยอรมนัที�มีสีสันสวยงาม
ดั�งเมืองตุ๊กตา เที�ยวชมหมู่บา้นยิปซี อิสระให้ท่านเดินเลือกซื�อสินคา้หรือของที�ระลึกที�ถนนคน
เดินประจาํเมือง 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั RAMADA HOTEL SIBIU หรือเทียบเท่า 

 

วนัพุธที� 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (8)  ซีบิว – ซีกสิโอรา – บราน – บราซอฟ   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองซีกิสโอรา (Sighisoara) เมืองที�มีการป้องกนัที�ดีที�สุในยุคกลางและ

เป็นบา้นเกิดของวลาด เทเปส Vlad Tepes (ท่านแดร็กคูล่า) เมืองศูนยก์ลางการบริหารและ      
การปกครองของจงัหวดัมเูรส ที�ตั�งอยู่บนริมฝั�งแม่น้ �าทาร์นาว่าแมร์ และไดรั้บการขึ�นทะเบียนให้
เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1999 หลงัจากนั�นนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองบราน (Bran) เมืองซึ� งได้
ชื�อว่าเป็นที�อยู่ของแวมไพร์ และเป็นเมืองที�มีชื�อเสียงมากอีกเมืองหนึ�งของโรมาเนีย นาํท่านเขา้
ชม ปราสาทบราน (Bran Castle) หรือที�รู้จกักนัในนาม ปราสาทแดร็กคูล่า Dracula’s Castle โด่ง
ดงัจากนกัประพนัธนาม แบรม สโตคเกอร์ Bram Stoker สร้างขึ�นในศตวรรษที� 14 เป็น ปราสาท
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ที�ไดรั้บการยกย่องว่าสวยงามที�สุดในโรมาเนีย ตั�งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขา สร้างขึ�นเพื�อเป็น
ป้อมควบคุม เส้นทางการคา้ และเก็บภาษีระหว่างแควน้วาลนัเซีย Valencia และแควน้ ทรานซิล
วาเนีย Transylvania ภายในตวัปราสาทมีห้องต่างๆมากมาย ซึ� งจดัแสดงวิถีความเป็นอยู่ ห้อง
แสดงอาวธุโบราณ ตูโ้บราณอายหุลายร้อยปีที�แกะสลกัลวดลายสวยงดงาม นอกจากนี�ยงัมีการจดั
แสดงสิ�งของเครื�องใชอี้กมากมาย อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นและถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองบราซอฟ (Brasov) ที�ตั�งอยู่ทางดา้นตะวนัออกเฉียงใต ้เมืองบราซอฟ 

เป็นเมืองใหญ่ที�สุดแห่งแควน้ทรานซิลวาเนีย แควน้ที�สวยงามและมีชื�อเสียงของโรมาเนีย แควน้
นี� เกิดขึ�นในศตวรรษที�12 โดยชาวแซกซอนส์ซึ� งเคยถูกปกครองโดยชนชาติเยอรมนีและเป็น
ศูนยก์ลางการคา้ของชาวแซกซอนส์ อาคารโดยทั�วไปจึงตกแต่งตามสไตล์เยอรมนี นาํท่านชม
ความสวยงามของเมืองบราซอฟ เมืองที�ถูกสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมที�มีความงดงาม  ซึ� งมีชาว
โรมาเนียนอาศัยอยู่ทางด้านตะวนัตกและตะวนัตกเฉียงใต้ของเมือง ส่วนชาวฮังกาเรียนอยู่
ทางดา้นตะวนัออก พวกเยอรมนีอาศยัอยู่ทางดา้นเหนือและรอบๆตวัเมือง นาํท่านชมโรงเรียน
แห่งแรกของประเทศโรมาเนีย (Romanian first school) ชมย่านใจกลางเมืองและจตุัรัสกลางเมือง
ซึ� งมีหอนาฬิกาที�สวยงามสูงโดดเด่น ที�แสดงเวลาให้กบัผูค้นที�เดินผ่านไปมา นาํชม โบสถ์ดํา 
(Black Church) เป็นโบสถ์ที�มีชื�อเสียงซึ� งจดัเป็นโบสถส์ถาปัตยกรรมโกธิคที�ใหญ่ที�สุดของ           
โรมาเนีย ซึ� งในเริ�มแรกไม่ไดมี้หลกัฐานแน่นอนว่าถูกสร้างเมื�อใด แต่ไดส้ร้างขึ�นใหเ้ป็นโบสถ์
โรมนัคาธอลิคเพื�ออุทิศใหพ้ระแม่มารี เพื�อทดแทนโบสถห์ลงัเก่าที�มีการปฏิรูปสร้างขึ�นในปี ค.ศ.
1383-1385 หลงัจากที�ถูกพวกมองโกลบุกเขา้มาทาํลายเมื�อปี ค.ศ.1242 และปี ค.ศ. 1477 ก็ไดมี้
การก่อสร้างเพิ�มเติมขึ�นอีกหลงัจากที�พวกเตอร์กิสบุกเขา้ทาํลายในปี ค.ศ.1421 จากนั�นนาํท่านชม
ตลาดใหญ่ใจกลางเมือง ถนนคนเดิน (Walking Street) สินคา้ที�ขายมีมากมายหลายชนิด ทั�งเสื�อผา้ 
กระเป๋าหนงั เครื�องใชใ้นบา้น และโดยเฉพาะร้านหนงัสือที�ไดรั้บความสนใจเป็นอย่างมาก แลว้
อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซื�อสินคา้ตามอธัยาศยั  

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั AMBIENT HOTEL BRASOV หรือเทียบเท่า 
 

วนัพฤหัสบดีที� 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (9)  บราซอฟ  – บูซีจี – ซินาย่า – บูคาเรสต์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านขึ�นกระเช้าขึ�นสู่ภูเขา บูซีจี (Bucegi) ชมประติมากรรมหินขนาดใหญ่เกิดขึ�นโดยตาม

ธรรมชาติและการกดักร่อนของลมจนมีหนา้ตาคลา้ยคลึงกบัหนา้ตาของมนุษยอ์นัเป็นที�มาของชื�อ 

สฟิงซ ์แห่งโรมาเนีย หลงัจากนั�นนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองซินาย่า (Sinaia) ตั�งอยู่ทางทิศเหนือ 

บนเทือกเขาคาร์เปเทียนมีภูมิประเทศที�สวยงามจนได้รับฉายาว่าเป็น “สวิสน้อยแห่งยุโรป

ตะวนัออก” เป็นพื�นที�ทางดา้นประวติัศาสตร์ของมนัเทเนีย เป็นเนินเขาสูงที�อยู่เหนือระดบันํ� า

ทะเลประมาณ 760 - 860 เมตร และเป็นที�ตั�งของสกีรีสอร์ทอีกดว้ย นาํท่านเขา้ชม ปราสาทเปเลส 

(Peles Castle) ซึ� งตั�งอยูใ่นหุบ เขาบูเซกิกลางป่าสนบนเทือกเขาคาร์เปเทียน เป็นปราสาทที�ไดรั้บ

การยกยอ่งวา่สวยงาม และคงสภาพสมบูรณ์ที�สุดในโรมาเนีย สร้างขึ�นโดยกษตัริยค์าโรลที� 1 เพื�อ

ใชเ้ป็นที�ประทบัในช่วงฤดูร้อนปราสาทนี� ใชเ้วลาสร้างนานถึง 10 ปี ตวัปราสาทเป็นศิลปะแบบ

เยอรมนั ภายในปราสาทตกแต่งหรูหราอลงัการดว้ยไมแ้กะสลกัเสลาลวดลายงดงาม เป็นปราสาท
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ที�รวบรวมงานศิลปะที�สวยงามมากมายจากประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น โคมไฟระยา้จากอิตาลี 

รูปภาพติดผนงัจากฝรั�งเศส เป็นตน้ 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองบูคาเรสต์ (Bucharest) เมืองที�ไดรั้บสมญานามว่า “ปารีสนอ้ยแห่ง

ยุโรปตะวนัออก” เนื�องจากในสมยัก่อนชน ชั�นสูงของโรมาเนียนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนที�
ฝรั� ง เศส จึงได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมฝรั� ง เศสทั� งในด้านแฟชั�น และศิลปะรวมทั� ง
สถาปัตยกรรมซึ�งยงัปรากฏใหเ้ห็นอยา่งมากมาย 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั NOVOTEL BUCHAREST หรือเทียบเท่า  
 

วนัศุกร์ที� 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (10)  บูคาเรสต์ – (เวยีนนา) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเขา้ชม อาคารรัฐสภาโรมาเนีย (Palace of Parliament) อาคารขนาดมหึมาแห่งนี� ไดชื้�อว่า
เป็นอาคารที�ใหญ่ที�สุดเป็นอนัดบัสองของโลก รองจากอาคารเพนตากอนที�สหรัฐอเมริกาเท่านั�น 
มีจาํนวนห้องถึง 1, 100 ห้อง สร้างแบบสถาปัตยกรรมโรมาเนียภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ทั�ง
โคมไฟระยา้ ทางเดินหินอ่อน จนไดชื้�อว่าเป็นอาคารที�ฟุ่ มเฟือยและราคาแพงที�สุดแห่งหนึ�งของ
โลก หลงัจากนั�นนาํท่านชมใจกลางเมืองเก่า ผ่านชม House of the Free Press, ประตูชยัแห่ง
บูคาเรสต ์(The Arch of Triumph) ที�ตั�งอยู่กลางวงเวียน ถนนคิสเซเลฟฟ สร้างขึ�นเพื�อระลึกถึง
เหล่าทหารหาญชาวโรมาเนียที�เสียชีวิตจากการสูร้บในสงครามโลกครั� งที� 1 ผา่นชมพระราชวงัโค
โทรเซนิ Cotroceni Palace, ชมจตุัรัสแห่งการปฏิวติั (Revolution Square) ซึ� งเป็นสถานที�แห่ง
ประวติัศาสตร์ของโรมาเนียในการปฏิรูปการ ปกครอง ตลอดเส้นทางการเดินชมเมืองเก่าท่านจะ
ไดส้มัผสับรรยากาศที�แสนโรแมนติกและไดถ่้ายภาพอาคาร สวยงามตามสไตลย์ุโรป จากนั�นนาํ
ท่านเขา้ชม หมู่บ้านจําลอง (Dimitrie Gusti National Village Museum in Bucharest) ซึ� งจาํลอง
บา้นโบราณดั�งเดิมของชาวโรมาเนียในยุคคอมมิวนิสต ์ซึ� งบา้นบางหลงัเป็นทรงเตี�ย ขุดลึกลงไป
ใตดิ้น และยงัมีบา้นจาํลองที�ปรากฎอยู่บนธนบตัร 10LEI ของโรมาเนียอีกดว้ย หลงัจากนั�นแลว้
อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซื�อสินคา้ตามอธัยาศยั 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย  นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

20.50 น.  ออกเดินทางสู่เวียนนา โดยเที�ยวบินที� OS788 

*** (หมายเหตุ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงเวลาและเที�ยวบินที�ระบุข้างต้นนี� ทั�งนี�

อาจมีการเปลี�ยนแปลงจากสายการบินที�ให้บริการ *** 

21.30 น. ถึงเวียนนา เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง  

23.20 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� OS025 

 

วนัเสาร์ที� 27  ตุลาคม พ.ศ. 2561 (11)  กรุงเทพฯ  

14.20 น ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั�น 2 ประตู บี และ ซี) 
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 หมายเหตุ : 
 เนื�องจากที�พกัโรงแรมในยุโรป มีขนาดไม่ใหญ่และบางโรงแรมไม่มีบริการเตียงเสริม หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน         

ทางบริษทัฯ แนะนําว่าให้ท่านแยกห้องพกัเป็น 2 ห้อง เพื�อความสะดวกในการเข้าพกั  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัสภาวะของ สายการบิน 

โรงแรมที�พกัในแต่ละเมือง ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมืองโดยจะยงัคง
คาํนึงถึงมาตรฐานของเอม็ ดี ทวัร์ 

 ในกรณีที�ท่านมีความประสงคที์�จะใช ้หนังสือเดนิทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน) เดินทางกบัคณะทวัร์ทางบริษทัฯ     
ขอสงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง หรือ ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ� ง 
เพราะ หนังสือเดนิทางราชการ ใช้สําหรับไปราชการเท่านั�น ไม่สามารถนาํมาใชใ้นการเดินทางไปท่องเที�ยวได ้ 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนื�องจากมีสิ�งผิดกฎหมายหรือสิ�งของ
หา้มนาํเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆ 
กต็ามที�กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการคืนเงินใหท่้านได ้ 

 ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการยื�นขอวีซ่า ในกรณีที�กงสุลไม่อนุมติัวีซ่าเขา้ประเทศ 

 

 

 

*** (ระเบียบการสํารองที�นั�งทัวร์ยุโรป  ) *** โทรศัพท์ตดิต่อหมายเลขภายใน (416) 

1. สาํรองที�นั�งล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั พร้อมยื�นหลกัฐานประกอบการยื�นขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่านละ 
30,000.- บาท เงินส่วนที�เหลือบริษทัฯ ขอรับชาํระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 

2. กรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะไดด้ว้ยประการใดกต็าม ทางบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งเกบ็ค่าใชจ่้ายใน
ส่วนที�ท่านชาํระไวต้ามระยะเวลาและจาํนวน ดงันี�  

 2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วนั 100%  ของเงินมดัจาํ 
 2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วนั   50%  ของราคาทวัร์ 
 2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วนั    100% ของราคาทวัร์ 
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ข้อมูลที�ควรทราบเกี�ยวกบัประเทศในยุโรป 
 
ระยะทางโดยประมาณ 
 

โซเฟีย – รีล่า 135 กิโลเมตร / 2.15 ชั�วโมง 
โซเฟีย – โคปริฟชติกา 108  กิโลเมตร / 2 ชั�วโมง 
โคปริฟชติกา – พลอฟดิฟ  93  กิโลเมตร / 1.45 ชั�วโมง 
พลอฟดิฟ – คาซานลคั 105  กิโลเมตร / 1.40 ชั�วโมง 
คาซานลคั – เวลีโค ทาร์โนโว  100  กิโลเมตร / 1.30 ชั�วโมง 
เวลีโค ทาร์โนโว – อิวาโนโว 93  กิโลเมตร / 1.20 ชั�วโมง 
อิวาโนโว – บูคาเรสต ์ 99  กิโลเมตร / 1.45 ชั�วโมง 
บูคาเรสต ์– เคอร์ที เดอ อาร์เกส 153 กิโลเมตร / 3.10 ชั�วโมง 
เคอร์ที เดอ อาร์เกส – ซีบิว  136  กิโลเมตร / 2.30 ชั�วโมง 
ซีบิว – ซีกิสโอรา 93 กิโลเมตร / 1.45 ชั�วโมง 
ซีกิสโอรา – บราน  139  กิโลเมตร / 2.10 ชั�วโมง 
บราน – บราซอฟ  30  กิโลเมตร / 30 นาที 
บราซอฟ – บูซีจี 75 กิโลเมตร / 1.55 ชั�วโมง 
บูซีจี – ซินายา่ 65 กิโลเมตร / 1.20 ชั�วโมง 
ซินายา่ – บูคาเรสต ์ 123 กิโลเมตร / 2.30 ชั�วโมง 

 

ข้อมูลที�ควรทราบเกี�ยวกบัประเทศในยุโรปตะวนัออกเฉียงใต้ 

 
บัลแกเรีย 

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Avg. Max. 6°C 9°C 13°C 17C 22°C 26°C 29°C 28°C 25°C 19°C 12°C 7°C 

Avg. Min. -1°C 1°C 3°C 6°C 10°C 14°C 16°C 16°C 14°C 9°C 4°C 0°C 

 
โรมาเนีย 

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Avg. Max. 2°C 7°C 12°C 17°C 23°C 26°C 28°C 28°C 25°C 18°C 9°C 4°C 

Avg. Min. -5°C -4°C 1°C 5°C 10°C 14°C 15°C 14°C 11°C 5°C 1°C -3°C 

 

สกลุเงนิ บลัแกเรีย ใชเ้งินสกลุ เลฟบลัแกเรีย (BGN), โรมาเนียใชส้กลุเงิน ลิวโรมาเนีย (RON) 
เวลา (GMT+3)  ชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชั�วโมง  
ไฟฟ้า 230 โวลต ์ ปลั�ก 2 ขากลม 
 

 
 

 

http://uk.weather.com/weather/climatology/GMXX0007?dayofyear=1
http://uk.weather.com/weather/climatology/GMXX0007?dayofyear=32
http://uk.weather.com/weather/climatology/GMXX0007?dayofyear=60
http://uk.weather.com/weather/climatology/GMXX0007?dayofyear=91
http://uk.weather.com/weather/climatology/GMXX0007?dayofyear=121
http://uk.weather.com/weather/climatology/GMXX0007?dayofyear=152
http://uk.weather.com/weather/climatology/GMXX0007?dayofyear=182
http://uk.weather.com/weather/climatology/GMXX0007?dayofyear=213
http://uk.weather.com/weather/climatology/GMXX0007?dayofyear=244
http://uk.weather.com/weather/climatology/GMXX0007?dayofyear=274
http://uk.weather.com/weather/climatology/GMXX0007?dayofyear=305
http://uk.weather.com/weather/climatology/GMXX0007?dayofyear=335
http://uk.weather.com/weather/climatology/EZXX0012?dayofyear=1
http://uk.weather.com/weather/climatology/EZXX0012?dayofyear=32
http://uk.weather.com/weather/climatology/EZXX0012?dayofyear=60
http://uk.weather.com/weather/climatology/EZXX0012?dayofyear=91
http://uk.weather.com/weather/climatology/EZXX0012?dayofyear=121
http://uk.weather.com/weather/climatology/EZXX0012?dayofyear=152
http://uk.weather.com/weather/climatology/EZXX0012?dayofyear=182
http://uk.weather.com/weather/climatology/EZXX0012?dayofyear=213
http://uk.weather.com/weather/climatology/EZXX0012?dayofyear=244
http://uk.weather.com/weather/climatology/EZXX0012?dayofyear=274
http://uk.weather.com/weather/climatology/EZXX0012?dayofyear=305
http://uk.weather.com/weather/climatology/EZXX0012?dayofyear=335
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อตัราค่าบริการ 
พกัห้องคู่ ท่านละ 105,000.- บาท 
เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน)    98,000.- บาท 
เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี / มเีตยีง (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)    93,000.- บาท 
เดก็อายุไม่เกนิ 6 ปี / ไม่มเีตียง (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     90,000.- บาท 
พกัห้องเดี�ยว เพิ�มท่านละ       11,000.- บาท 
 
อตัรานี�รวม 
 ตั�วเครื�องบินชั�นทศันาจร ไป-กลบั ตามรายการสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า 
 ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง (ไม่คุม้ครองโรคประจาํตวั) 
 บริการนํ�าดื�มระหวา่งวนั ท่านละ 1 ขวดต่อวนั 
 ค่าใชจ่้ายในต่างประเทศ ประกอบดว้ย :- 
 ค่าที�พกัในโรงแรมที�ไดเ้ลือกสรรแลว้ ตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารตามรายการ มื�อเชา้แบบบุฟเฟต ์มื�อกลางวนั-คํ�าเป็นอาหารทอ้งถิ�น ไทย จีน สลบักนัไป 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานที�ต่าง ๆ ตามรายการ 
 ค่าทิป และค่าบริการในการเคลื�อนยา้ยสมัภาระ และกระเป๋าเดินทาง 

 หวัหนา้ทวัร์ที�มีประสบการณ์คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
 ค่าบริการในการจดันาํเที�ยว และภาษีมลูค่าเพิ�ม 
ไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง 
 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากการทาํหนงัสือเดินทางหายระหวา่งท่องเที�ยว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหาร และเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์/ Minibar  ฯลฯ 
 ค่านํ� าหนกักระเป๋าที�เกินกาํหนดของสายการบิน  *** สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ อนุญาตสําหรับผู้ โดย      

ชั�นประหยัดให้โหลดกระเป๋าเดินทางได้ท่านละ 1 ใบเท่านั�น โดยนํ�าหนักกระเป๋าต้องไม่เกิน 23 กิโลกรัม และ
กระเป๋าที�นําขึ�นเครื�องนํ�าหนักไม่เกนิ 8 กโิลกรัม 1 ชิ�น / 1 ท่าน ***  

ขอ้มูลอา้งอิงจาก : http://www.austrian.com/Info/Flying/Baggage.aspx?cc=TH&sc_lang=en 

 

หมายเหตุ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั� งนี� ขึ� นอยู่กบัสภาวะของ สายการบิน 
โรงแรมที�พกัในแต่ละเมือง ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง โดยจะยงัคงคาํนึงถึง
มาตรฐานของเอม็ ดี ทวัร์ 

 

วางใจเมื�อไปกบั เอม็ ดี ทวัร์ 

http://www.austrian.com/Info/Flying/Baggage.aspx?cc=TH&sc_lang=en
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