บัลแกเรีย - โรมาเนีย 11 วัน
กําหนดการเดินทาง

วันพุธที 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (1)
21.30 น.

23.45 น.

คณะพร้ อ มกันที สนามบิ นสุ ว รรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั น 4 พบกับ
เจ้ าหน้ าทีของบริ ษทั ฯ บริ เวณแถว G สายการบินออสเตรี ยน แอร์ ไลน์ เคาน์ เตอร์ 16-19
(หมายเหตุ เคาน์ เตอร์ สายการบินออสเตรี ยน แอร์ ไลน์ เข้ าประตู 3)
ออกเดินทางสู่กรุ งเวียนนา โดยเทียวบินที OS26

วันพฤหัสบดีที 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (2)
05.35 น.
07.15 น.

09.45 น.

เทียง
บ่าย

คํา

(เวียนนา) – โซเฟี ย

(บัลแกเรีย)

ถึงเวียนนาเพือเปลียนเครื อง และผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
ออกเดินทางสู่กรุ งโซเฟี ย โดยเทียวบินที OS805
*** (หมายเหตุ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเวลาและเทียวบินทีระบุข้างต้ นนี ทังนี
อาจมีการเปลียนแปลงจากสายการบินทีให้ บริ การ ***
ถึงกรุ งโซเฟี ย (Sofia) เมืองเก่าแก่ เชื อกันว่าเป็ นบริ เวณที มนุ ษย์เข้ามาตังรกรากตังแต่ 7,000 ปี
ก่อนคริ สต์ศกั ราช เป็ นเมืองทีเก่าแก่ทีสุ ดเป็ นอันดับสองของทวีปยุโรป มีวฒั นธรรมผสมทังจาก
ฝังตะวันตกและตะวันออก
รับประทานอาหารกลางวัน
นํา ท่ า นชมเมื อ งโซเฟี ย ชม วิ ห ารเซนต์ อ เล็ ก ซานเดอร์ เนฟสกี (St. Alexander Nevsky
Cathedral) วิ ห ารของนิ ก ายบัล แกเรี ยนออโธดอกซ์ ถื อ เป็ นแลนด์ ม าร์ ค ที สํ า คัญ ของเมื อ ง
มีสถาปั ตยกรรมแบบนี โอไบเซนไทน์ (Neo-Byzantine style) ตังอยู่บนพืนทีกว่า 3,170 ตาราง
เมตร และจุคนได้กว่า 10,000 คน ชม จัตุรัสบัทเทนเบิร์ก (Battenberg Square) ซึ งเป็ นทีตังของ
พระราชวัง ปัจจุบนั ได้กลายเป็ นหอศิลป์ แห่งชาติ National Art Gallery
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก NOVOTEL SOFIA หรื อเทียบเท่า

วันศุกร์ ที 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (3)
เช้า

กรุ งเทพฯ – (เวียนนา)

โซเฟี ย – โบสถ์ โบยาน่ า – รีล่า – โซเฟี ย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมโบสถ์ โบยานา(Boyana Church) โบสถ์เก่าแก่ตงแต่
ั ยคุ กลางนิกายบัลแกเรี ยน

เทียง
บ่าย

คํา

ออโธดอกซ์ ได้รับการขึ นทะเบี ยนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 ประกอบด้วยอาคาร 3 หลังที
สร้างเชือมติดต่อกัน โดยอาคารด้านทิศตะวันออกสร้างขึนในช่วง ปลายคริ สต์ศตวรรษที 10 และ
ขยายใหญ่ขึนในช่วงต้นคริ สต์ศตวรรษที 13 มีรูปวาดแบบอัลเฟรสโกทีสําคัญทางประวัติศาสตร์
ให้ชมมากมาย หลังจากนันนําท่ านออกเดิ นทางสู่ เมืองรี ล่า(Rila) เป็ นเมื องที ตังอยู่บนภูเขา
ทางด้านตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศ เป็ นภูเขาสูงทีสุ ดของบัลแกเรี ย และ เทือกเขาบอลข่าน
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านชม อารามมรดกโลกรี ล่า (Rila Monastery) โดยนักบุญจอห์นแห่ งรี ล่า St John of Rila
เป็ นอารามของคริ สต์นิกาย ออร์โธดอกซ์ทีมีชือเสี ยงทีสุ ด และมีผเู ้ ยียมชมมากทีสุ ดของบัลแกเรี ย
ก่อตังขึ นในคริ สต์ศตวรรษที 10ตังอยู่บนจุดที มีทิวทัศน์สวยงามของภูเขารี ล่า ที ระดับความสู ง
1,147 เมตรเหนื อระดับนําทะเล สามารถมองเห็นแม่นาริ
ํ ลสก้า Rilska และแม่นาดรุ
ํ สย่าวิทซ่ า
Drushlyavitsa ไหลอยู่เบืองล่าง อารามแห่ งนี ถือเป็ นอนุสรณ์สถานของสถาปั ตยกรรม และความ
มังคังของวัฒนธรรม ตัวอาคารหลักขนาดใหญ่ทาํ ด้วยทองคําแท้เพียงแห่ งเดียวในบัลแกเรี ย เป็ น
แหล่งสะสมทรัพย์สมบัติและวรรณกรรมอายุกว่าร้อยปี อีกจํานวนมาก ได้รับการขึ นทะเบียนให้
เป็ นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก UNESCO ในปี ค.ศ.1983 หลังจากนันนําท่าน
เดินทางกลับสู่เมืองโซเฟี ย
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก NOVOTEL SOFIA หรื อเทียบเท่า

วันเสาร์ ที 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (4)
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

โซเฟี ย – โคปริฟชติกา – พลอฟดิฟ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ โคปริ ฟชติกา (Koprivshtitsa) ชมหมู่บา้ นเก่าแก่ทียังคงรักษาเอกลักษณ์และ
สถาปัตยกรรมของยุคฟื นฟูบลั แกเรี ยไว้ได้ทงเมื
ั อง จนเรี ยกได้ว่าเป็ นหมูบา้ นพิพิธพันธ์ ซึ งอาคาร
แต่ละหลังมีเรื องราวประวัติความเป็ นมาทีแตกต่างกันออกไป
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองพลอฟดิฟ (Plovdiv) ตังอยู่ทางด้านใต้และใหญ่เป็ นอันดับสองของ
ประเทศบัลแกเรี ย มีประชากรอาศัยอยูป่ ระมาณ 350,000 คน ชมวิวทิวทัศน์ทีสวยงามระหว่างทาง
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นพื นที ปลู ก ดอกไม้ที ใช้ท ํา หัว นําหอม และฟาร์ ม ปศุ สั ต ว์ต่ า งๆ นํา ชมเมื อ งเก่ า
พลอฟดิฟ Plovdiv Old City ส่ วนทีเก่าแก่ของตัวเมืองได้รับการอนุรักษ์ทาง สถาปั ตยกรรม ทําให้
พลอฟดฟิ ยังคงมีกลินอายของยุคเรอเนสซองจนถึงปัจจุบนั สภาพตึกรามบ้านช่องยังคงอนุรักษ์ไว้
ซึ งรู ปแบบเดิ มเป็ นที น่ าประทับใจของนักท่ องเที ยวที มาเยียมเยือน ว่ากันว่าชนบทที แวดล้อม
คล้ายคลึงกับเกรตเพลน great plains ในสหรัฐอเมริ กา แต่ในตัวเมืองกลับมีบางสิ งคล้ายโรมใน
อิ ต าลี จากนั นนํา ท่ า นเดิ น ชมเขตเมื อ งเก่ า บนถนนที ปู ด ้ว ยแผ่ น หิ น แบบโบราณ ผ่ า นชม
โบราณสถานโรงละครกลางแจ้งแบบโรมัน Philippopolis Theatre อายุกว่า 2,000 ปี ทียังคงสภาพ
สมบู ร ณ์ และสภาโรมัน Roman Forum จากนันนํา ท่ า นชม พิ พิ ธภัณ ฑ์ช าติ พ นั ธุ์ วิ ท ยา
Ethnographic Museum ทีภายในจัดแสดงของพืนบ้านต่างๆ ทังเครื องแต่งกาย, ผ้าพืนเมือง และ
ของใช้ต่างๆ ให้ท่านได้เรี ยนรู ้ถึงวีถีชีวิตของผูค้ นในพลอฟดิฟ
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก LANDMARK CREEK HOTEL หรื อเทียบเท่า
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วันอาทิตย์ ที 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (5)
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางไป เมืองคาซานลัค (Kazanlak) เมืองศูนย์กลางแห่ งดอกกุหลาบ นําท่านชม
พิพิธภัณฑ์ กุหลาบ (Rose Museum) พิพิธภัณฑ์เล็กๆทีจะบอกเล่าเรื องราวเกียวกับผลิตภัณฑ์จาก
ดอกกุหลาบ และกรรมวิธีการผลิตนํากุหลาบและสกัดนํามันจากดอกกุหลาบ แบบดังเดิ มเมื อ
หลายศตวรรษทีแล้ว จากนันนําท่านชมภาพจิ ตรกรรมฝาผนังที หลุมฝังศพของกษัตริ ยท์ ราเชี ยน
แห่ งคาซานลัค Thracian Kings Tomb of Kazanlak ทีได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม โดยองค์การยูเนสโก UNESCO สุ สานโบราณนี ได้รับการค้นพบในปี 1944 มีอายุ
ตังแต่ยคุ เฮลเลนิสติก Hellenistic ราวปลายคริ สต์ศตวรรษที 4 ภายในเป็ นทางเดินแคบและห้องฝัง
ศพรู ปกลม ทังสองส่ วนตกแต่ งด้วยจิ ตรกรรมฝาผนังแสดงภาพพิ ธีกรรม และวัฒ นธรรมการ
ฝังศพ จิตรกรรมเหล่านี ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีทีสุ ดของบัลแกเรี ย อิสระให้ท่านได้เลือกซื อ
ของทีระลึกและเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านชม หมู่บ้านอบานาสซี (Arbanassi Village) ที แสดงถึงสถาปั ตยกรรมสมัยฟื นฟูของ
บัลแกเรี ยแห่ งชาติ ในช่ วงสมัยศตวรรษที 16-18 จากนันนําท่านเดิ นทางสู่ ฟาร์ มนมเนยและโย
เกิร์ต ทีนีท่านจะได้คน้ พบความลับความอร่ อยของโยเกิร์ตบัลแกเรี ย ชมการสาธิ ตการทําโยเกิร์ต
ที ได้รับมรดกตกทอดมาจากพวกทราเชี ยน จากนันท่านจะได้เรี ยนรู ้การทําบานิ ทซ่ า อาหาร
พืนเมืองของชาวบัลแกเรี ย นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองเวลีโค ทาร์ โนโว (Veliko Tarnovo) เป็ น
เมืองเก่าแก่ทีตังอยูบ่ นเนินเขาถึงสามลูก ซึ งได้แก่ Tsarevets, Trapezitsa และ Sveta Gora และเคย
เป็ นเมื อ งหลวงแห่ งที สองของอาณาจักรบัลแกเรี ย หลังจากนันนํา ท่ า นชมอาคารบ้า นเรื อ น
สวยงามแปลกตาทีปลูกสร้างแบบสถาปตัยกรรมผสมผสาน แบบ Bulgarian National Revival ซึ ง
บางทีกถ็ กู เรี ยกว่า บัลแกเรี ยนเรอเนสซองส์ Bulgarian Renaissance ตังอยู่ริมแม่นายานตา
ํ
Yantra
River ที มีความใสสะอาดราวกับกระจกสะท้อนอยู่เบื องล่าง เป็ นเมืองที มีป้อมปราการ โบสถ์
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ม ากมาย และยัง ได้ชื อว่ า เป็ นหนึ งในดิ น แดนที มี ก ารตังถิ นฐานที เก่ า แก่ ที สุ ด ใน
บัลแกเรี ยอีกด้วย โดยในยุคกลางนันถือได้วา่ เป็ นเมืองป้ อมปราการทีมีความแข็งแกร่ งอีกแห่ งของ
บัลแกเรี ย
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก PARK HOTEL ASENEVTSI หรื อเทียบเท่า

วันจันทร์ ที 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (6)
เช้า

พลอฟดิฟ – คาซานลัค – เวลีโค ทาร์ โนโว

เวลีโค ทาร์ โนโว – อิวาโนโว – บูคาเรสต์

(โรมาเนีย)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมซากปราสาทปรักหักพังอันโดดเด่นของเมือง ปราสาทซารี เวทส์ (Tsarevets Castle)
ป้ อมปราการและพระราชวังที แข็งแกร่ งในยุคจักรวรรดิ บลั แกเรี ย (ยุคกลาง) ที ตังอยู่บนเนิ นเขา
ซาเรเวทส์ Tsarevets Hill ด้วยกําแพงทีหนากว่า 3 เมตร ประตูทางเข้า 3 ทาง มีหอคอยบอลด์วิน
ทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ มีพระราชวังตังอยู่ตรงกลาง ที มีกาํ แพงปิ ดล้อมอีกชันหนึ ง จากนันนํา
ท่านออกเดิ นทางสู่ เมืองอิวาโนโว (Ivanovo) ชมโบสถ์ หินสกัดแห่ งอิวาโนโว (Ivanovo Rock
Church) ในศตวรรษที 12 สถานที นี เป็ นที ซึ งนักบวชผูถ้ ือสันโดษได้ขุดหิ นเป็ นห้องพักอาศัย
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เทียง
บ่าย

คํา

ภายในมีกลุ่มอาคารสกัดจากหิ นประกอบด้วยโบสถ์นอ้ ย อาราม และห้องพักนักบวช ซึ งต่อมา
องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็ นมรดกโลกในปี 1979
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองบูคาเรสต์ (Bucharest) ทีมีแม่นาดานู
ํ บ Danube River เป็ นเส้นแบ่ง
เขตแดนตามธรรมชาติระหว่างประเทศบัลแกเรี ยทางตอนเหนือ และโรมาเนี ยทางตอนใต้ นําท่าน
เทียวชมเมืองบูคาเรสต์ เมืองทีได้รับสมญานามว่า “ปารี สน้อยแห่ งยุโรปตะวันออก” เนื องจากใน
สมัยก่ อนชน ชันสู งของโรมาเนี ยนิ ยมส่ งบุ ตรหลานไปเรี ยนที ฝรั งเศส จึ งได้รับอิ ทธิ พลจาก
วัฒนธรรมฝรังเศสทังในด้านแฟชัน และศิ ลปะรวมทังสถาปั ตยกรรมซึ งยังปรากฏให้เห็นอย่าง
มากมาย นําท่านเดินชมใจกลางเมืองเก่าบนถนนทีมีบรรยากาศอันโรแมนติก
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก NOVOTEL BUCHAREST หรื อเทียบเท่า

วันอังคารที 23 ตุลาคมพ.ศ. 2561 (7)
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเคอร์ ที เดอ อาร์ เกส (Curtea De Areges) เมืองทีได้ชือว่าเป็ นราชธานี แห่ ง
แรกของราชรัฐวัลลัคเฮีย นําชม มหาวิหารแห่ งเมืองเคอร์ ที เดอ อาร์ เกส (Curtea de Arges
Cathedral) ทีสวยงามทีสุ ดของโรมาเนี ย สถาปั ตยกรรมแบบไบเซนไทน์ทีผสมผสานศิลปะแบบ
แขกมัวร์ เข้าไว้และทีโดดเด่น คือ ยอดโดมสู งบนหอคอยทรงกระบอก สร้างขึนในปี ค.ศ.1517
โดยด้านในเป็ นสุ สานหลวงของกษัตริ ยแ์ ห่งโรมาเนียและภรรยา
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองซี บิว (Sibiu) เมืองที รํารวยที สุ ดแห่ งแคว้นทรานซิ ลเวเนี ยและตังอยู่
ระหว่างเทือกเขาทรานซิ ลเวเนียไปจนถึงแม่นาโอ๊
ํ ดแวเลย นําท่านชมเมืองซี บิว เมืองซึ งได้รับการ
ยกย่องให้เป็ นเมื องมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื อปี 2004 (UNESCO World Heritage)
และยังได้รับการยกย่องให้เป็ นเมืองด้านวัฒนธรรมของยุโรปในปี 2007 (European Capital of
Culture) ชมบ้านเรื อนทีมีความโดดเด่นสวยงามตามแบบสถาปั ตยกรรมเยอรมันทีมีสีสันสวยงาม
ดังเมืองตุ๊กตา เทียวชมหมู่บา้ นยิปซี อิสระให้ท่านเดิ นเลือกซื อสิ นค้าหรื อของที ระลึกทีถนนคน
เดินประจําเมือง
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก RAMADA HOTEL SIBIU หรื อเทียบเท่า

วันพุธที 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (8)
เช้า

บูคาเรสต์ – เคอร์ ที เดอ อาร์ เกส – ซีบิว

ซีบิว – ซีกสิ โอรา – บราน – บราซอฟ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดิ นทางสู่ เมืองซี กิสโอรา (Sighisoara) เมืองทีมีการป้ องกันที ดี ทีสุ ในยุคกลางและ
เป็ นบ้านเกิ ดของวลาด เทเปส Vlad Tepes (ท่ านแดร็ กคูล่า) เมื องศูนย์กลางการบริ หารและ
การปกครองของจังหวัดมูเรส ทีตังอยู่บนริ มฝังแม่นาทาร์
้ นาว่าแมร์ และได้รับการขึนทะเบียนให้
เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1999 หลังจากนันนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองบราน (Bran) เมืองซึ งได้
ชื อว่าเป็ นทีอยู่ของแวมไพร์ และเป็ นเมืองทีมีชือเสี ยงมากอีกเมืองหนึ งของโรมาเนี ย นําท่านเข้า
ชม ปราสาทบราน (Bran Castle) หรื อทีรู ้จกั กันในนาม ปราสาทแดร็ กคูล่า Dracula’s Castle โด่ง
ดังจากนักประพันธนาม แบรม สโตคเกอร์ Bram Stoker สร้างขึนในศตวรรษที 14 เป็ น ปราสาท
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เทียง
บ่าย

คํา

ที ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที สุ ดในโรมาเนี ย ตังเด่ นเป็ นสง่าอยู่บนยอดเขา สร้างขึ นเพือเป็ น
ป้ อมควบคุม เส้นทางการค้า และเก็บภาษีระหว่างแคว้นวาลันเซี ย Valencia และแคว้น ทรานซิ ล
วาเนี ย Transylvania ภายในตัวปราสาทมีห้องต่างๆมากมาย ซึ งจัดแสดงวิถีความเป็ นอยู่ ห้อง
แสดงอาวุธโบราณ ตูโ้ บราณอายุหลายร้อยปี ทีแกะสลักลวดลายสวยงดงาม นอกจากนี ยังมีการจัด
แสดงสิ งของเครื องใช้อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายภาพตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองบราซอฟ (Brasov) ทีตังอยู่ทางด้านตะวันออกเฉี ยงใต้ เมืองบราซอฟ
เป็ นเมืองใหญ่ทีสุ ดแห่ งแคว้นทรานซิ ลวาเนี ย แคว้นทีสวยงามและมีชือเสี ยงของโรมาเนี ย แคว้น
นี เกิ ดขึ นในศตวรรษที 12 โดยชาวแซกซอนส์ ซึงเคยถูกปกครองโดยชนชาติ เยอรมนี และเป็ น
ศูนย์กลางการค้าของชาวแซกซอนส์ อาคารโดยทัวไปจึ งตกแต่งตามสไตล์เยอรมนี นําท่านชม
ความสวยงามของเมืองบราซอฟ เมืองที ถูกสร้ างด้วยสถาปั ตยกรรมที มี ความงดงาม ซึ งมีชาว
โรมาเนี ย นอาศัย อยู่ท างด้า นตะวันตกและตะวันตกเฉี ย งใต้ข องเมื อ ง ส่ ว นชาวฮังกาเรี ย นอยู่
ทางด้านตะวันออก พวกเยอรมนี อาศัยอยู่ทางด้านเหนื อและรอบๆตัวเมือง นําท่านชมโรงเรี ยน
แห่งแรกของประเทศโรมาเนีย (Romanian first school) ชมย่านใจกลางเมืองและจัตุรัสกลางเมือง
ซึ งมี หอนาฬิ กาที สวยงามสู งโดดเด่ น ที แสดงเวลาให้กบั ผูค้ นที เดิ นผ่านไปมา นําชม โบสถ์ ดํา
(Black Church) เป็ นโบสถ์ทีมีชือเสี ยงซึ งจัดเป็ นโบสถ์สถาปั ตยกรรมโกธิ คที ใหญ่ทีสุ ดของ
โรมาเนี ย ซึ งในเริ มแรกไม่ได้มีหลักฐานแน่ นอนว่าถูกสร้างเมือใด แต่ได้สร้างขึ นให้เป็ นโบสถ์
โรมันคาธอลิคเพืออุทิศให้พระแม่มารี เพือทดแทนโบสถ์หลังเก่าทีมีการปฏิรูปสร้างขึนในปี ค.ศ.
1383-1385 หลังจากทีถูกพวกมองโกลบุกเข้ามาทําลายเมือปี ค.ศ.1242 และปี ค.ศ. 1477 ก็ได้มี
การก่อสร้างเพิมเติมขึนอีกหลังจากทีพวกเตอร์ กิสบุกเข้าทําลายในปี ค.ศ.1421 จากนันนําท่านชม
ตลาดใหญ่ใจกลางเมือง ถนนคนเดิน (Walking Street) สิ นค้าทีขายมีมากมายหลายชนิ ด ทังเสื อผ้า
กระเป๋ าหนัง เครื องใช้ในบ้าน และโดยเฉพาะร้านหนังสื อทีได้รับความสนใจเป็ นอย่างมาก แล้ว
อิสระให้ท่านได้เลือกซื อสิ นค้าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก AMBIENT HOTEL BRASOV หรื อเทียบเท่า

วันพฤหัสบดีที 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (9)
เช้า

บราซอฟ – บูซีจี – ซินาย่ า – บูคาเรสต์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่ านขึ นกระเช้าขึ นสู่ ภูเขา บูซีจี (Bucegi) ชมประติ มากรรมหิ นขนาดใหญ่เกิ ดขึ นโดยตาม
ธรรมชาติและการกัดกร่ อนของลมจนมีหน้าตาคล้ายคลึงกับหน้าตาของมนุษย์อนั เป็ นทีมาของชื อ
สฟิ งซ์ แห่งโรมาเนีย หลังจากนันนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองซิ นาย่ า (Sinaia) ตังอยู่ทางทิศเหนื อ
บนเทื อ กเขาคาร์ เ ปเที ย นมี ภู มิป ระเทศที สวยงามจนได้รั บ ฉายาว่า เป็ น “สวิ ส น้อ ยแห่ ง ยุโ รป
ตะวันออก” เป็ นพืนที ทางด้านประวัติศาสตร์ ของมันเทเนี ย เป็ นเนิ นเขาสู งทีอยู่เหนื อระดับนํา
ทะเลประมาณ 760 - 860 เมตร และเป็ นทีตังของสกีรีสอร์ ทอีกด้วย นําท่านเข้าชม ปราสาทเปเลส
(Peles Castle) ซึ งตังอยูใ่ นหุบ เขาบูเซกิกลางป่ าสนบนเทือกเขาคาร์ เปเทียน เป็ นปราสาททีได้รับ
การยกย่องว่าสวยงาม และคงสภาพสมบูรณ์ทีสุ ดในโรมาเนีย สร้างขึนโดยกษัตริ ยค์ าโรลที 1 เพือ
ใช้เป็ นทีประทับในช่วงฤดูร้อนปราสาทนี ใช้เวลาสร้างนานถึง 10 ปี ตัวปราสาทเป็ นศิลปะแบบ
เยอรมัน ภายในปราสาทตกแต่งหรู หราอลังการด้วยไม้แกะสลักเสลาลวดลายงดงาม เป็ นปราสาท
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เทียง
บ่าย

คํา

ทีรวบรวมงานศิ ลปะที สวยงามมากมายจากประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่ น โคมไฟระย้าจากอิตาลี
รู ปภาพติดผนังจากฝรังเศส เป็ นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านออกเดิ นทางสู่ เมืองบูคาเรสต์ (Bucharest) เมืองทีได้รับสมญานามว่า “ปารี สน้อยแห่ ง
ยุโรปตะวันออก” เนื องจากในสมัยก่อนชน ชันสู งของโรมาเนี ยนิ ยมส่ งบุตรหลานไปเรี ยนที
ฝรั งเศส จึ ง ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากวัฒ นธรรมฝรั งเศสทั งในด้ า นแฟชั น และศิ ล ปะรวมทั ง
สถาปัตยกรรมซึ งยังปรากฏให้เห็นอย่างมากมาย
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก NOVOTEL BUCHAREST หรื อเทียบเท่า

วันศุกร์ ที 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (10)
เช้า

เทียง
บ่าย
20.50 น.

21.30 น.
23.20 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าชม อาคารรั ฐสภาโรมาเนีย (Palace of Parliament) อาคารขนาดมหึ มาแห่ งนี ได้ชือว่า
เป็ นอาคารทีใหญ่ทีสุ ดเป็ นอันดับสองของโลก รองจากอาคารเพนตากอนทีสหรัฐอเมริ กาเท่านัน
มีจาํ นวนห้องถึง 1, 100 ห้อง สร้างแบบสถาปั ตยกรรมโรมาเนี ยภายในตกแต่งอย่างหรู หรา ทัง
โคมไฟระย้า ทางเดินหิ นอ่อน จนได้ชือว่าเป็ นอาคารทีฟุ่ มเฟื อยและราคาแพงทีสุ ดแห่ งหนึ งของ
โลก หลังจากนันนําท่านชมใจกลางเมืองเก่า ผ่านชม House of the Free Press, ประตูชยั แห่ ง
บูคาเรสต์ (The Arch of Triumph) ทีตังอยู่กลางวงเวียน ถนนคิสเซเลฟฟ สร้างขึนเพือระลึกถึง
เหล่าทหารหาญชาวโรมาเนียทีเสี ยชีวิตจากการสูร้ บในสงครามโลกครังที 1 ผ่านชมพระราชวังโค
โทรเซนิ Cotroceni Palace, ชมจัตุรัสแห่ งการปฏิ วตั ิ (Revolution Square) ซึ งเป็ นสถานทีแห่ ง
ประวัติศาสตร์ของโรมาเนียในการปฏิรูปการ ปกครอง ตลอดเส้นทางการเดินชมเมืองเก่าท่านจะ
ได้สมั ผัสบรรยากาศทีแสนโรแมนติกและได้ถ่ายภาพอาคาร สวยงามตามสไตล์ยุโรป จากนันนํา
ท่านเข้าชม หมู่บ้านจําลอง (Dimitrie Gusti National Village Museum in Bucharest) ซึ งจําลอง
บ้านโบราณดังเดิมของชาวโรมาเนี ยในยุคคอมมิวนิ สต์ ซึ งบ้านบางหลังเป็ นทรงเตีย ขุดลึกลงไป
ใต้ดิน และยังมีบา้ นจําลองทีปรากฎอยู่บนธนบัตร 10LEI ของโรมาเนี ยอีกด้วย หลังจากนันแล้ว
อิสระให้ท่านได้เลือกซื อสิ นค้าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่เวียนนา โดยเทียวบินที OS788
*** (หมายเหตุ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเวลาและเทียวบินทีระบุข้างต้ นนี ทังนี
อาจมีการเปลียนแปลงจากสายการบินทีให้ บริ การ ***
ถึงเวียนนา เพือแวะเปลียนเครื อง
ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยเทียวบินที OS025

วันเสาร์ ที 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (11)
14.20 น

บูคาเรสต์ – (เวียนนา)

กรุ งเทพฯ

ถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้ า ชัน 2 ประตู บี และ ซี)
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 หมายเหตุ :
 เนืองจากทีพักโรงแรมในยุโรป มีขนาดไม่ใหญ่และบางโรงแรมไม่มีบริ การเตียงเสริ ม หากเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ าน
ทางบริ ษทั ฯ แนะนําว่ าให้ ท่านแยกห้ องพักเป็ น 2 ห้ อง เพือความสะดวกในการเข้ าพัก
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทังนี ขึนอยู่กบั สภาวะของ สายการบิน
โรงแรมที พักในแต่ ละเมื อง ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิ จและทางการเมื องโดยจะยังคง
คํานึงถึงมาตรฐานของเอ็ม ดี ทัวร์
 ในกรณี ทีท่านมีความประสงค์ทีจะใช้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่ มสีนําเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ ที จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิ เสธการเข้าเมื อง หรื อ ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ ง
เพราะ หนังสือเดินทางราชการ ใช้ สําหรั บไปราชการเท่ านัน ไม่สามารถนํามาใช้ในการเดินทางไปท่องเทียวได้
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื องจากมีสิงผิดกฎหมายหรื อสิ งของ
ห้ามนําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรื อ ความประพฤติส่อไปในทางเสื อมเสี ย หรื อด้วยเหตุผลใดๆ
ก็ตามทีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการคืนเงินให้ท่านได้
 ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการยืนขอวีซ่า ในกรณี ทีกงสุ ลไม่อนุมตั ิวีซ่าเข้าประเทศ


*** (ระเบียบการสํ ารองทีนังทัวร์ ยโุ รป) *** โทรศัพท์ ตดิ ต่ อหมายเลขภายใน (416)
1. สํารองทีนังล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมยืนหลักฐานประกอบการยืนขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่ านละ
30,000.- บาท เงินส่ วนทีเหลือบริ ษทั ฯ ขอรับชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. กรณี ทีท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะได้ดว้ ยประการใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องเก็บค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนทีท่านชําระไว้ตามระยะเวลาและจํานวน ดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วัน
100% ของเงินมัดจํา
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน
50% ของราคาทัวร์
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน
100% ของราคาทัวร์
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ข้ อมูลทีควรทราบเกียวกับประเทศในยุโรป
ระยะทางโดยประมาณ
โซเฟี ย – รี ล่า
โซเฟี ย – โคปริ ฟชติกา
โคปริ ฟชติกา – พลอฟดิฟ
พลอฟดิฟ – คาซานลัค
คาซานลัค – เวลีโค ทาร์โนโว
เวลีโค ทาร์โนโว – อิวาโนโว
อิวาโนโว – บูคาเรสต์
บูคาเรสต์ – เคอร์ที เดอ อาร์เกส
เคอร์ที เดอ อาร์เกส – ซี บิว
ซี บิว – ซี กิสโอรา
ซี กิสโอรา – บราน
บราน – บราซอฟ
บราซอฟ – บูซีจี
บูซีจี – ซิ นาย่า
ซิ นาย่า – บูคาเรสต์

135 กิโลเมตร / 2.15 ชัวโมง
108 กิโลเมตร / 2 ชัวโมง
93 กิโลเมตร / 1.45 ชัวโมง
105 กิโลเมตร / 1.40 ชัวโมง
100 กิโลเมตร / 1.30 ชัวโมง
93 กิโลเมตร / 1.20 ชัวโมง
99 กิโลเมตร / 1.45 ชัวโมง
153 กิโลเมตร / 3.10 ชัวโมง
136 กิโลเมตร / 2.30 ชัวโมง
93 กิโลเมตร / 1.45 ชัวโมง
139 กิโลเมตร / 2.10 ชัวโมง
30 กิโลเมตร / 30 นาที
75 กิโลเมตร / 1.55 ชัวโมง
65 กิโลเมตร / 1.20 ชัวโมง
123 กิโลเมตร / 2.30 ชัวโมง

ข้ อมูลทีควรทราบเกียวกับประเทศในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้
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

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

โรมาเนีย

สกุลเงิน
เวลา (GMT+3)
ไฟฟ้ า

บัลแกเรี ย ใช้เงินสกุล เลฟบัลแกเรี ย (BGN), โรมาเนียใช้สกุลเงิน ลิวโรมาเนีย (RON)
ช้ากว่าประเทศไทย 4 ชัวโมง
230 โวลต์ ปลัก 2 ขากลม
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อัตราค่ าบริการ
พักห้ องคู่ ท่ านละ
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี (พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน)
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี / มีเตียง (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
เด็กอายุไม่ เกิน 6 ปี / ไม่ มเี ตียง (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
พักห้ องเดียว เพิมท่ านละ

105,000.- บาท
98,000.- บาท
93,000.- บาท
90,000.- บาท
11,000.- บาท

อัตรานีรวม
 ตัวเครื องบินชันทัศนาจร ไป-กลับ ตามรายการสายการบินออสเตรี ยนแอร์ไลน์
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 ค่าภาษีสนามบินกรุ งเทพฯ และต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง (ไม่คุม้ ครองโรคประจําตัว)
 บริ การนําดืมระหว่างวัน ท่านละ 1 ขวดต่อวัน
 ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ ประกอบด้วย :-

 ค่าทีพักในโรงแรมทีได้เลือกสรรแล้ว ตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารตามรายการ มือเช้าแบบบุฟเฟต์ มือกลางวัน-คําเป็ นอาหารท้องถิน ไทย จีน สลับกันไป
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 ค่าเข้าชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการ
 ค่าทิป และค่าบริ การในการเคลือนย้ายสัมภาระ และกระเป๋ าเดินทาง
 หัวหน้าทัวร์ทีมีประสบการณ์คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 ค่าบริ การในการจัดนําเทียว และภาษีมลู ค่าเพิม

ไม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสื อเดินทางหายระหว่างท่องเทียว
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื องดืมทีสังพิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์ / Minibar ฯลฯ
 ค่านําหนักกระเป๋ าทีเกินกําหนดของสายการบิน *** สายการบินออสเตรี ยน แอร์ ไลน์ อนุญาตสําหรั บผู้โดย
ชันประหยัดให้ โหลดกระเป๋ าเดินทางได้ ท่านละ 1 ใบเท่ านัน โดยนําหนักกระเป๋ าต้ องไม่ เกิน 23 กิโลกรั ม และ
กระเป๋ าทีนําขึนเครื องนําหนักไม่ เกิน 8 กิโลกรั ม 1 ชิน / 1 ท่ าน ***

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

หมายเหตุ

บริ ษ ทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลี ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทังนี ขึ นอยู่กบั สภาวะของ สายการบิ น
โรงแรมที พักในแต่ละเมือง ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิ จและทางการเมือง โดยจะยังคงคํานึ งถึง
มาตรฐานของเอ็ม ดี ทัวร์


วางใจเมือไปกับ เอ็ม ดี ทัวร์
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