
 

 

ใบอนญุาตประกอบธุรกิจท่องเทีย่วเลขที ่ 11/1967 

โรมาเนีย - บัลแกเรีย  8  วนั 
 

 
 
 
 
 

 
 

บราซอฟ – โบสถด์ า – บราน – ปราสาทแดร็กคูล่า 
ซนิายา – ปราสาทเพเลส – บูคาเรสท์ – อาคารรฐัสภา 

เวลโิก ้ทารโ์นโว – ปราสาทซารเ์รเวต – หมู่บา้นอารบ์านาสซี ่
โบสถป์ระจ าเมืองชิฟกา้ – พลอฟดิฟ – โรงละครยุคโรมนั 

อารามมรดกโลกรล่ีา – โซเฟีย – โบสถอ์เลก็ซานเดอรเ์นฟสกี้  

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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ก าหนดการเดนิทาง   17-24 ม.ิย. / 6-13 ก.ค. / 10-17 ก.ค. /  

10-17 ส.ค. / 21-28 ก.ย. 2560 

 

..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 
 

 

วนัแรกของการเดนิทาง   กรงุเทพฯ – บคูาเรสท ์ (โรมาเนยี) 
 

23.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  ชัน้ที่ 4  ผูโ้ดยสารขาออก     

ประตทูางเขา้ที ่ …..  เคานเ์ตอรแ์ถว …..  สายการบนิฟลายดไูบ (FZ)             

หรือติดต่อทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิ Call Center โทร. 02-132-1888 .... 

เจ้าหน้าที่เอฟวีนวิ ทวัร์ ให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเช็คอิน 
 

 กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จุดนัดพบ  

 บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ายชือ่ของทา่นพรอ้มโบว์ เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะน ามา
แจกคืนให้ท่าน พร้อมได้จดัเตรยีมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรียบร้อย 

 กฎของสายการบิน ...... สิ่งของท่ีเป็นของมคีม และของเหลวปรมิาณทีม่ากกวา่  

100 มลิลลิติร หา้มน าติดตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสนิค้าที่ซื้อภายในร้านปลอด

ภาษี DUTY FREE  เท่านั้น 
  

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะน้ันจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทกุทา่นกรณุาตรงตอ่เวลา......ตามเวลาทีก่ าหนดไวใ้นบตัรโดยสารเครือ่งบนิ Boarding Pass 
 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง   บคูาเรสท ์– บราซอฟ 
 

02.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงดไูบ  ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต  โดยเที่ยวบินที่  FZ 522 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  6 ชัว่โมง 45 นาที) 

06.55 น. เดินทางถึงกรุงดไูบ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

09.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงบคูาเรสท์  ประเทศโรมาเนีย  โดยเท่ียวบินที่  FZ 797 

(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ  6 ชั่วโมง 10 นาที) 

12.50 น. เดินทางถึงสนามบนิโอโธเพนน ีเมอืงบคูาเรสท ์ ประเทศโรมาเนยี เมืองหลวงที่

ได้รับสมญานามว่า ปารสีนอ้ยแหง่ยโุรปตะวนัออก  

(เวลายโุรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  4 ชัว่โมง) 

(เวลายโุรป ... ฤดหูนาว (พ.ย.-ม.ีค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงบราซอฟ เมืองใหญ่ที่สุดแห่งแคว้นทรานซิลวาเนีย แคว้น

ที่สวยงามและมีชื่อเสียงของโรมาเนีย แคว้นนี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดยชาว

แซกซอน ซึ่งเคยถูกปกครองโดยชนชาติเยอรมัน และเป็นศนูย์กลางการค้าของ

ชาวแซกซอน อาคารโดยทั่วไปจึงตกแต่งตามสไตล์เยอรมัน 

(ระยะทางประมาณ  185  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

จากนั้น น าท่านชมความสวยงามของเมืองบราซอฟที่ถูกสร้างด้วยสถาปตัยกรรมที่มีความ

งดงาม จากนั้น น าท่านถา่ยรปูหนา้โบสถ์ด า ที่มีชื่อเสียงหรือที่รู้จักในนาม 

"BLACK CHURCH" เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียง ซึ่งจดัเป็นโบสถส์ถาปตัยกรรมโกธคิที่

ใหญ่ทีส่ดุของโรมาเนยี ซึ่งในเร่ิมแรกไม่ได้มีหลักฐานแน่นอนว่าถกูสร้างเมื่อใด 

แต่ได้สร้างขึ้นให้เป็นโบสถ์โรมันคาธอลิคเพือ่อุทิศให้พระแม่มารี เพื่อทดแทน

โบสถ์หลังเก่าที่มีการปฏิรปูสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1383-1385 

หลังจากที่ถูกพวกมองโกลบกุเข้ามาท าลายเมื่อปี ค.ศ.1242 

และปี ค.ศ. 1477 ก็ได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นอกีหลังจาก

ที่พวกเตอร์กิสบุกเข้าท าลายในปี ค.ศ. 142 จากนั้นน าท่าน

ชมโรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย จากนั้น น า

ท่านเดินเล่นชมตลาดใหญ่ใจกลางเมือง ชมจตัุรัสกลาง

เมือง ซึ่งมีหอนาฬิกาที่สวยงามสูงโดดเด่น ที่แสดงเวลาให้กับผู้คนที่เดินผ่านไป

มา ถนนคนเดินมีขายสนิค้ามากมายหลายชนิด โดยเฉพาะร้านหนังสือที่ได้รบั

ความสนใจเป็นเอย่างมากมาย 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  RAMADA BRASOV  หรอืเทียบเทา่ 
 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง   บราซอฟ – บราน – ซนิายา – บคูาเรสท ์
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงบราน เมืองท่ีมีชื่อเสียงมากอีกเมอืงหนึ่งของโรมาเนีย 

เมืองซ่ึงได้ชื่อว่าเป็นที่อยู่ของแวมไพร์ จากนั้น น าท่านเข้า

ชม ปราสาทบราน หรือทีรู่้จักกันในนาม "ปราสาทแดรก็-

คลูา่" สร้างขึ้นในในศตวรรษที่ 14 เป็นปราสาทที่ได้รบัการ

ยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บน

ยอด สร้างขึ้นเพื่อเป็นป้อมควบคุมเส้นทางการค้า และเก็บ

ภาษีระหว่างแคว้นวาลันเซีย และแคว้นทรานซิลวาเนีย  

(ระยะทางประมาณ  27  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  45 นาท)ี 

10.30 น. น าท่านเดินทางสู่ เมอืงซนิายา เมืองสกีรีสอร์ทท่ีตั้งอยูบ่นเทือกเขาคาร์เปเทียน 

มีภูมิประเทศสวยงามจนได้รับฉายาว่าเป็น สวสินอ้ยแหง่ยโุรปตะวนัออก 
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(ระยะทางประมาณ  52  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 15 นาท)ี 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเข้าชม ปราสาทเพเลส ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาบูเซกิ กลางป่าสนบนเทือกเขา

คาร์เปเทียน เป็นปราสาทที่ได้รบัการยกย่องว่าสวยงาม 

และคงสภาพสมบูรณ์ที่สุดในโรมาเนีย สร้างขึ้นโดยกษัตริย์

คาโรล ที ่1 เพื่อใช้เป็นท่ีประทบัในช่วงฤดูร้อนปราสาทนี้ใช้

เวลาสร้างนานถึง 10 ปี ตวัปราสาทเป็นศิลปะแบบเยอรมัน 

ภายในปราสาทตกแต่งหรูหราอลังการ ด้วยไม้แกะสลัก

ลวดลายงดงาม เป็นปราสาทที่รวบรวมงานศิลปะที่สวยงาม

มากมายจากประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น โคมไฟระย้าจากอิตาลี รูปภาพติดผนัง

จากฝรั่งเศส เป็นต้น  

จากนั้น น าท่านเข้าสู่  กรงุบคูาเรสต ์ เมืองหลวงของประเทศโรมาเนีย  

(ระยะทางประมาณ  127  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 45 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  CROWNE PLAZA BUCHAREST  หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง   บคูาเรสท ์– เวลโิก ทารโ์นโว  (บลัแกเรยี) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเข้าชม อาคารรฐัสภา หรือ ท าเนียบประธานาธบิดี ของประเทศโรมาเนีย 

(PALACE OF PALIAMENT) ที่ใหญ่โตโอฬารของอดตีประธานาธิบดีจอมเผด็จการ 

นิโคไล เชาเชสคู และนางเอลินา ภริยา ผู้ซึ่งอยากมีชีวิตหรูหราประหนึ่งเอวิต้า 

เปรอง ได้รับการยกย่องว่าเป็น อาคารรฐัสภานีไ้ดช้ือ่วา่มขีนาดใหญเ่ปน็อนัดบั 2 

ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรฐัอเมริกา และมีจ านวนห้องมากถึง 

2,000 ห้อง ใช้เวลาสร้างนานถึง 5 ปี โดยใช้สถาปนิกถึง 

700 คน และแรงงานถึง 30,000 คน โดยสรา้งแบบ

สถาปัตยกรรมโรมาเนียทั้งโครงสร้าง และการตกแต่งทั้ง

ภายนอก และภายในอาคาร ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการ

ตา แต่ละห้องของอาคารจะมีรูปแบบการตกแต่งเฉพาะตัว 

โทนสีของห้อง สผีา้ม่านและวสัดุตกแต่งจะมีลักษณะ

กลมกลืนกัน พรมที่ใช้ปพูื้นในอาคารก็มขีนาดใหญ่มาก ซึ่งช่างฝีมือจะถักทอกัน

จนเสร็จเป็นผืนใหญ่มีขนาดรวมกันถึง 54 ตนั โดยเฉพาะห้องแกรนด์บอลลูม ที่ได้

มีการตกแต่งโคมไฟประดับโบฮีเมีย น้ าหนักถึง 5 ตนั ปูพื้นด้วยพรมเปอร์เซียผืน

ใหญ่ และชมห้องรบัรองสร้างจากหินอ่อนจากเมืองคาราร่า ประเทศอิตาลี ที่มี

ความงดงามมากแห่งหนึ่ง 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงไกเออรจ์ ู เพื่อเปลี่ยนรถเดินทางข้ามพรมแดนโรมาเนียไป

ยัง เมอืงเวลโิก ทารโ์นโว ประเทศบลัแกเรยี เมืองเก่าแก่ริมแม่น้ า Yantra 

ตั้งอยู่บนภูเขา 3 ลูกคือ Tsarevets, Trapezitsa และ Sveta Gora เมืองนี้มี

ความส าคัญตั้งแต่อดตีจนถึงปจัจุบนั เนื่องจากอดีตเป็นศนูย์กลางระบบเศรษฐกิจ 

การศึกษา และวัฒนธรรม ในภูมิภาคเหนือของบลัแกเรีย 

(ระยะทางประมาณ  251  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง 45 นาท)ี 

18.30 น รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  MERIDIAN BOLYARSKI  หรือเทียบเท่า 
 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง   เวลโิก ทารโ์นโว – อารบ์านาสซี ่–  

ชฟิกา้ – พลอฟดฟิ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านชม เมอืงเวลโิกทารโ์นโว เมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ สภาพ

บ้านเมืองสวยงามแปลกตา บ้านเรือนอยู่บนหน้าผาและ

บนภูเขาชัน ลดหลั่นกันเป็นระดบัชั้น ๆ บ้านเก่ามีอายุ

หลายร้อยปี ซึ่งยงัคงสภาพเดิมเป็นอย่างด ี โดยในยุค

กลางเมืองเวลีโค ทาร์โนโว ถอืว่าเป็นเมืองป้อมปราการที่

มีความแข็งแกร่งแห่งหนึ่งของบลัแกเรีย จากนั้น น าท่าน

เข้าชม ปราสาทซารเ์รเวต อดีตที่ประทับของจกัรพรรดิแห่ง

บลัแกเรีย ซึ่งภายในมีอาคาร และป้อมปราการรายอยู่รายล้อม 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงอารบ์านาสซี ่ หมู่บ้านเก่าแก่แหล่งชุมชนของชาว        

อัลบาเนีย และชาวกรีกที่เข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ชมอาคาร

บ้านเรือนสวยงามแปลกตา ที่ปลูกสร้างแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบ 

Bulgarian National Revival ซึ่งบางทีก็เรียกว่า บลัแกเรยีนเรเนซอง  

(ระยะทางประมาณ  11  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  15 นาท)ี 
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จากนั้น น าท่านเดินทางต่อไปยัง เมอืงชฟิกา้ จากนั้น น าท่านชม โบสถป์ระจ าเมอืง

ชฟิกา้ โบสถ์นิกายบลัแกเรียออร์โธดอก สร้างขึ้นระหว่าง

ปี ค.ศ. 1885-1902 ออกแบบสไตล์เดียวกับโบสถ์กรุงมอส

โคว ์ ศตวรรษที่ 17 สร้างเป็นอนุสรณ์ให้กับทหารรัสเซีย, 

ยูเครนและบัลแกเรยี ที่เสียชีวิตในการต่อสู้เพื่อปลดปล่อย

ตวัเองของบัลแกเรยี ในสงครามช่วงปี ค.ศ. 1877-1878 

ต่อมาในปี ค.ศ. 1970 ได้ถูกประกาศให้เป็นอนุสาวรีย์ด้าน

วัฒนธรรมแห่งชาติ ภายในโบสถ์จะมีจารึกชื่อของทหารรัสเซีย และอาสาสมัคร

บลัแกเรียเพื่อเป็นอนุสรณ์  
(ระยะทางประมาณ  86  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 15 นาท)ี 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงพลอฟดิฟ เมืองแห่งสุนทรยี์ ซึ่งในอดีตที่นี่คือเมืองท่ีศิลปิน 

จิตรกร และปญัญาชนมาตั้งรกรากกันอย่างเป็นล่ าเป็นสัน ปจัจุบันเป็นแหล่งของ

คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่มาฝงัตัวร่ าเรยีนในมหาวิทยาลัยของเมืองนี้ 

(ระยะทางประมาณ  102  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  IMPERIAL PLOVDIV  หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง   พลอฟดฟิ – รลีา่ – โซเฟยี 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินชม ย่านเกา่แกข่องตวัเมอืง ชมอาคารบ้านเรือนที่ได้รบัการอนุรักษ์

ทางสถาปัตยกรรมยุคเรอเนสซอง ได้สมบูรณ์สวยงาม จากนั้น น าท่านเข้าชม  

โรงละครโรมนั สร้าง

ขึ้นในคริสต์ศตวรรษ 

ที่ 2 ซึ่งยังใช้เป็นที่

แสดงโอเปร่าในบาง

เทศกาลอีกด้วย 

จากนั้น น าท่านเข้า

ชม โบสถเ์ซนตส์คอนสแตนตลิ หนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ในอดีตเคย

เป็นก าแพงป้อมปราการของเมืองบริวาร 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงรลีา่ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาทางด้านตะวันตกเฉียงใต้

ของประเทศบลัแกเรีย ซึ่งเป็นภูเขาสูงที่สุดของบัลแกเรียและเทือกเขาบอลข่าน 

โดยมียอดเขาชื่อ มาซูล่า สูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 2,925 เมตร 

(ระยะทางประมาณ  216  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง) 

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร  
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บ่าย น าท่านเข้าชม อารามมรดกโลกรลีา่ เป็นอารามของคริสต์นิกายออรโ์ธดอกซ์ที่มี

ชื่อเสียงท่ีสุด และมีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดของบัลแกเรีย ภายในจุคนได้เป็นจ านวน

ร้อยกว่าคน ความกว้างใหญ่ของวัดมิได้อยู่ท่ีอาคารวัด แต่อยู่ตรงบริเวณที่รวมกัน

เป็นพื้นที่ของอารามนั้น (วดัและอารามรีลามีพื้นที่รวมกันท้ังหมด 8,800 ตาราง

เมตร) เนื่องจากเป็นอารามศูนย์

ภิกขาจารของบลัแกเรียด้วย จึงมี

อาคารอื่น ๆ ในบริเวณ (ท่ีปจัจบุนั

รวมพิพิธภัณฑ์ด้วย) เคยที่พักอาศัย

ของนักบวช นักเทวศาสตร์ 

นักเรยีน นักวิชาการด้านภาษา 

วรรณกรรมและศิลปวัฒนธรรม

แขนงต่าง ๆ อารามรีลา จึงเป็นศนูย์ปัญญาชนที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป

ตะวันออก ตั้งแต่อดตีกาลมาแล้วมีการติดต่อแลกเปลี่ยนศาสนกิจกับอารามหลาย

แห่งในประเทศกรีซ (เช่นกับวิหารที่เมือง Athos) และกับองค์กรศาสนาในรสัเซีย

ด้วย และเพื่อปกป้องวดัอารามนี้ได้มีการสร้างก าแพงล้อมรอบพื้นท่ีในแบบของ

ก าแพง พร้อมป้อมปราการ ซึ่งก็กลายเป็นเอกลักษณห์นึ่งของวดัอารามใน

บลัแกเรียและโรมาเนียที่ไปเห็นมา 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโซเฟยี ตั้งอยู่ทางตะวันตกของบัลแกเรยี เป็นเมือง

ศนูย์กลางของการขนส่งสนิค้าทางบกที่ส าคัญของคาบสมุทรบอลข่าน 

(ระยะทางประมาณ  86  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 45 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  FESTA  หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง   โซเฟยี – กรงุเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านชม เมอืงโซเฟยี เมอืงหลวงของบลัแกเรยี ตั้งอยู่เชิงเขาวิโตชา เป็นเมืองที่

มีประวัติศาสตร์ เก่าแก่ยาวนานถึง 7,000 ปี ซึ่งยังคงเหลือร่องรอยให้เห็นจาก

โบราณสถานในยุคต่าง ฯ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ถูกท าลาย

เสียหายไปมาก เมือ่ครั้งสงครามรัสเซีย - ตุรกีเมื่อ 200 

กว่าปีที่แล้ว จากนั้น น าท่านเข้าชม พพิธิภณัฑแ์หง่ชาติ

บลัแกเรยี สร้างขึ้นเมื่อป ี ค.ศ.1973 เพื่อเป็นการระลึกถึง

ในด้านประวัติศาสตร์ของบัลแกเรยีครบ 1,300 ปี ภายใน

ได้มีการสะลมสิ่งของโบราณประมาณ 650,000 ชิ้น  
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จากนั้น น าท่านชม มหาวหิารอเลก็ซานเดอร ์ เนฟสก ี  ซึ่งถือเป็นมหาวิหารครสิตจกัร

นิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญอ่ันดบัหนึ่งของโลก เป็นมหาวิหารที่การกอ่สร้างในแบบ

โดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ที่มีความสูงถึง 53 เมตร 

จากนั้น น าท่านชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟยี ซึ่งเป็นโบสถ์

คริสตจักรที่อยู่ใกล้ ๆ กันได้อีกด้วย ชมโบสถ์ยวิโซเฟีย 

โบสถ์ยิวที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ และใหญ่

เป็นอันดบัสามในทวีปยุโรป โดยโบสถ์แห่งนี้มีรูปแบบ

สถาปัตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดย

สถาปนิกชื่อดงั ฟริดริช กรูนันเกอร ์ ชมพระราชวังเดิมท่ีจัตุรัสบทัเทนเบิร์ก 

(Battenberg Square) ซึ่งปจัจุบนัพระราชวังแห่งนี้ได้กลายเป็นหอศิลป์แห่งชาติ  

12.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

15.20 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  FZ 758 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  5 ชัว่โมง) 

22.05 น. เดินทางถึงกรุงดไูบ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 
 

 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง   กรงุเทพฯ 
 

01.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  FZ 523 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  6 ชัว่โมง) 

19.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า โดยสวสัดิภาพ. 

 

 
****  END  OF  TOUR  **** 

 

 

 

*** หมายเหต ุ  รปูภาพประกอบสถานทีท่อ่งเทีย่วนี ้ใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้ *** 
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หมายเหต ุ 1. รายการทัวร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้

ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อันเนื่องมา 

จากเหตกุารณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตตุ่าง ๆ 

 2. บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้า หรือยกเลิก

ของสายการบิน ตลอดจนจากเหตกุารณ์สุดวิสัย ภัยพิบตัิธรรมชาติต่าง ๆ การ

ประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้งทรพัย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่าง

การเดินทาง 

 

 

สนใจจองทวัร ์ตดิต่อสอบถาม   :   คณุคม  โทร. 02-108-8666 

 

 

 

สกลุเงนิ  โรมาเนยี บลัแกเรยี  ใชเ้งนิสกลุ ยโูร (EURO)  

 

ไฟฟา้ 220 โวลต ์ปลัก๊ 2 ขากลม 
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อณุหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดอืน ณ เมอืงตา่งๆ ในทวปียโุรป (℃) 

เมือง ม.ค.   ก.พ.  มี.ค. เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.   ก.ค. ส.ค.   ก.ย.  ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  

 แมดดริค 5 7 11 14 17 21 24 19 20 13 9 6 

 บาร์เซโลน่า 13 14 16 18 22 25 17 28 26 22 17 14 

 ลิสบอน 11 12 15 17 19 23 25 24 23 19 14 11 

  ลอนดอน 5 5 7 9 12 16 18 17 15 11 7 5 

  ไคโร 14 14 16 20 26 27 27 28 19 17 16 15 

  โรม 8 9 11 14 18 22 25 25 22 18 13 9 

 เวนิส 4 4 8 13 17 21 24 23 20 15 11 5 

 ลูเซิร์น 0 3 7 12 16 20 22 21 17 11 6 2 

 เจนีวา 1 1 6 10 13 17 18 19 15 10 4 1 

 ปารีส 3 4 5 11 13 17 19 18 16 11 6 4 

 บรัสเซล 1 4 7 11 13 18 19 18 17 12 7 2  

 อมัสเตอร์ดมั 3 3 5 9 14 15 17 18 16 11 7 4 

 บูดาเปสต ์ 0 1 5 9 14 15 19 20 18 9 5 1 

 ปร๊าค -2 1 4 11 15 19 21 20 16 10 4 0 

 เวยีนนา 0 1 4 10 15 18 20 20 18 10 5 2 

  แฟรงกเ์ฟิร์ต 1 3 6 10 14 18 16 18 19 9 5 2 

 มิวนิค 1 3 9 14 18 21 23 23 20 13 7 2 

  โคเปนเฮเกน้ -1 0 3 8 13 17 18 18 14 9 4 2 

 สตอ็กโฮลม์ -5 -6 1 6 10 15 18 18 10 7 3 0 

 ออสโล -6 -4 1 6 12 16 18 17 11 7 2 3 

 เฮลซิงกิ -9 -8 -4 3 10 15 18 16 11 4 -1 -6 

 มอสโคว ์ -14 -12 -6 6 14 15 18 17 12 6 -2 -10 
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หลักฐานการท าวซี่าบลัแกเรยี 

 

1. หนังสอืเดนิทาง(Passport)ที่เหลืออายุเกนิกวา่ 6 เดอืน  และเหลอืหนา้วา่งอยา่งนอ้ย…3…หนา้ 

2. รปูถา่ยส-ีปัจจบุันขนาด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จ านวน....2…รปู  

(....รปูส ีฉากหลงัสขีาว ...เทา่นั้น...)   ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

3. ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรขา้ราชการ /   

ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ / ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาใบหยา่ / 

ส าเนาสตูิบตัร (ในกรณเีดก็อายตุ่ ากวา่ 20 ปขีึน้ไป) อยา่งละ....2...ชุด    
4. หลกัฐานการท างาน   

(จดหมายรบัรองการท างาน เปน็ภาษาองักฤษ และตอ้งเปน็ฉบบัจริงเท่านั้น) 

(กรณุาระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่สถานทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถา่ยส าเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า (คัดมาไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรอื

หนังสือจดทะเบยีนพาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชดุ 

- พนกังานบรษิทั / ขา้ราชการ  ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการท างาน  

(ระบวุนัเขา้ท างาน / ต าแหน่ง / เงนิเดอืน / ระยะเวลาทีจ่ะเดนิทาง ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอาย…ุ1… ชุด ถ่ายส าเนาบัตรข้าราชการ 

- นกัเรียน / นกัศกึษา หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ท าอาชพีอสิระ, แมค่า้ ... พิมพ์จดหมายรับรองตวัเองแจ้งถึงสถานะปัจจุบันที่ท า รายได้ 

5. หลกัฐานดา้นการเงนิ ***จ าเป็นต้องใช้ทั้ง 2 อย่างประกอบกัน***  (โดยไม่มขี้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น) 

- จดหมายรับรองแบงค์ออกโดยธนาคารเป็นภาษาองักฤษ (Bank Certificate) ส าหรับท่านที่

ออกสปอนเซอร์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับครอบครัว แสดงสายสัมพันธ์กันได้ 

และต้องมีเอกสารแสดงเห็นความสัมพันธ์เช่น ทะเบียนบ้าน หรือทะเบยีนสมรส .... ฉบับจริง

คนละ 1 ฉบบัต่อ 1 ท่าน  

- ถ่ายส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัย์ย้อนหลัง 6 เดือน (สมุดบญัชีเล่มเดียวกับที่ไปขอ

จดหมายรับรองสถานะทางการเงินออกจากธนาคาร Bank Certificate) ไมร่ับบญัชีเงินฝาก

ประจ า, บญัชีกระแสรายวัน ควรเลือกบัญชีที่มีการเข้าออกเงินอย่างสม่ าเสมอ ไม่ต้องเติม

เงินในบัญชีให้ถึง 6 หลกั เพื่อให้แสดงว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายใน

การเดินทาง ...1...ชุด 

6. กรณเีดก็อายตุ่ ากวา่ 20 ปบีรบิูรณ ์ ไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มบดิา/มารดา หรอืเดินทางไปกบับดิา/

มารดา ทา่นใดทา่นหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา/มารดา และบุตรจะต้องไปยื่น

เรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือ

เขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทบัจากทางราชการอย่าง

ถูกต้อง อย่างละ…1 ชุด…. 



 

 

โรมาเนยี-บลัแกเรยี   -12- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

**หมายเหต*ุ*    คา่บรกิารแปลเอกสารทุกอยา่งไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร์ 

 

***หมายเหต*ุ** 

- ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่ากรุ๊ป 30 วัน ทางสถานทูตไมอ่นญุาตใิหด้ึงพาสปอรต์ออกมา

ใช้งานไดใ้นระหวา่งการพจิารณาเอกสาร พาสปอรต์จะไดร้ับคนือกีครัง้หลงัออกวซีา่แลว้ 

 

 

หมายเหต ุ  

1. การบิดเบอืนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศใน

กลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืน

ค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

2. หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความรว่มมือในการ

เชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่ง

เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง

สถานทูตเพื่อให้อยู่ในดลุพนิิจของทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าใน

แต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือ

ทั้งหมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบไุว้โดย

ทั้งหมด  

4. ทางบรษิทัฯ เปน็แคต่วัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แต่ในการ

พิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยูใ่นดลุพนิจิของทางสถานทูตฯ เทา่นัน้ ซึ่งอาจจะเกิดความไม่

สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 

 

 

*** การพิจารณาการใหว้ซี่าหรือไม่ให ้เป็นดลุยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทน

อ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ….. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสาร

พร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่า

อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรอืผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง … *** 
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อัตราคา่บรกิาร .... บลัแกเรีย-โรมาเนยี  8  วนั  (FZ) 

  

 ผู้ใหญ่พกัห้องคู่  (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ 53,900.- บาท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่ม   12,000.- บาท 
 

*** ไมม่รีาคาพเิศษ ส าหรับเดก็อายตุ่ ากวา่ 12 ป ีราคาเดก็จะเทา่กบัราคาผูใ้หญ ่*** 
 

***หมายเหต*ุ**   ถ้ามาด้วยกันทั้งหมด 3 ท่าน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

หมายเหต ุ อตัราคา่บริการขา้งตน้คดิจากราคาตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษ ... ซึง่เงือ่นไขของทาง

สายการบนิระบไุวว้า่ ตั๋วกรุป๊ราคาพเิศษนี ้ ถา้ออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้        

ไมส่ามารถน ามาแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืไดไ้ม่วา่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้. 

 

 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทศันาจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี) 

2. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า)  

 (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 

3. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ 

4. ค่ารถปรบัอากาศน าเที่ยวตามระบไุว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) 

กฎหมายในยุโรปไมอ่นุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่าโรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบใุนรายการทวัร์ 

หมายเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบ

ที่มีอุณหภูมิต่ า และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ 

ราคาโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 เท่าตวั อันเป็นผลที่ท าให้ต้องมีการปรบัเปลี่ยนย้ายเมือง 

โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

6.  ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลอ านวยความสะดวก ตามจ านวนวันเดินทางที่

ระบใุนรายการ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์) 

8. ค่าประกันชีวิตกรณีเกิดอุบัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) และค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตัิเหตุใน

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

คา่ประกนัอบุตัเิหต ุและคา่รกัษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 
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ลูกค้าทา่นใดมคีวามประสงค์จะซื้อประกนัการเดินทางเพิ่มความคุม้ครอง 

ส าหรับครอบคลมุเรือ่งรกัษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

- ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วนั  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น 750 บาท 

- ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น 970 บาท 

- ระยะเวลาเดินทาง 11-14 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น 1250 บาท 

(*** แผนประกันภัยนี้ส าหรับผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 ป ีและมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุาติดต่อ .... คุณแหม่ม / คณุเอ๋    โทร. 02-108-8666 

 

 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

1. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิและใบก ากบัภาษี) 

2. ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าท าใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ

คนต่างด้าว  (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางที่ต้องจัดท าเอง) 

3. ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, คา่เครื่องด่ืม 

และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอนัเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดแูลกระเป๋า และทรพัย์สินด้วยตัวท่านเอง  

7. ค่าทิปพนักงานขับรถยโุรป ท่านละ 12 ยูโร    (คนละ 2 ยูโร x 6 วัน)  

8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย   ท่านละ 16 ยูโร    (คนละ 2 ยูโร x 8 วัน) 

 

 เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พรอ้มช าระเงนิ คา่มดัจ าท่านละ 20,000.- บาท (*** ยกเวน้

ช่วงสงกรานต ์ และปใีหม่ มัดจ าทา่นละ 30,000.- บาท ***)  ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ..... ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอ

เก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง 

- ช าระด้วยการโอนเงนิผา่นบญัชธีนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ 02-231-3399) 

ชื่อบัญชี  บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ากดั ..... บญัชอีอมทรพัย์ 

ธ. กรงุเทพฯ สาขา  อาคารซลิลคิเฮา้ส ์ เลขที ่ 860-0-241510 

ธ. กรงุไทย สาขา  อาคารซลิลคิเฮา้ส ์ เลขที ่ 968-0-091880 

ธ. กสกิรไทย สาขา  สลีมคอมเพลก็ซ ์ เลขที ่ 020-3-839278 

ธ. ไทยพาณชิย ์ สาขา  อโศกทาวเวอร ์ เลขที ่ 234-2-012317 

เมื่อได้ท าการโอนเงินเข้าบญัชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณาส่งแฟกซ์ใบน าฝากมาที่ 02-231-3399  

โปรดระบชุื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมที่เดินทาง  และชื่อของเจ้าหน้าที่ท่ีติดต่อ 

- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจา่ยในนามบรษิัท เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ากัด 

- ช าระโดยเงินสด 
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บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นช าระเงินผา่นการโอนเงนิเขา้บัญชธีนาคารสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ความปลอดภยัในการช าระเงนิของทา่นเปน็ส าคญั 

 

หมายเหต ุ ทา่นทีต่อ้งการใบเสรจ็ในนามนิติบคุคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบ

ล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 

 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทกุ ๆ กรณ)ี ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 60 วนัขึ้นไป  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000.- บาท 

b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 59-20 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000.- บาท 

c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 19-7 วัน   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 40,000.- บาท 

d. ยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 

 หมายเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ท าให้ไม่สามารถ

กิน-เท่ียวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบ ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทาง

สายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าบริการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหนา้ และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่นแปลง

รายการท่องเที่ยวในกรณีทีม่ีเหตจุ าเปน็สุดวิสัย  โดยจะพยายามใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดกับท่าน  

4. หากระหว่างการเดินทางท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศ

ไทย หรอืประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม    

ท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นเหตซุึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจและความ

รับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การ

ยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การ

นัดหยุดงาน, ปญัหาการจราจรติดขดั และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหาย หรอืหลงลืมตาม

สถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าวอยู่นอกเหนืออ านาจการควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
ให้ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกรอ้งขอเงินคืนค่าบริการได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

ราคาดังกลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อตัราแลกเปลีย่น, คา่น้ ามนั และคา่ภาษตีา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัรก์บั  บรษิทั เอฟวีนวิ อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ากดั 
 

รายการทวัร์............ บัลแกเรีย-โรมาเนีย (FZ) .............วนัเดินทาง.................................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ.............................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด...........................คน  (ผูใ้หญ่....................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี................ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด.......................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.............หอ้งพกัเด่ียว............หอ้งพกั 3 เตียง..........) 
รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
ยืนยันราคา ผู้ใหญ่............................เด็ก.........................ค่าตัว๋เพิม่ / ลด......................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

(.......................................................)      
    

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 
 

 


