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โรมาเนีย ตั้งอยู่คาบสมุทรบอลข่ าน เป็ นแหล่งรวมอารยะธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมอันเก่าแก่มากมายจาก
หลายประเทศ ไปตามล่าหาท่ านเคาท์ แดรกคูลาทีท่ รานซิลเวเนีย ตามนวนิยายโกธิกของ บราม สโตกเกอร์
นักเขียนชาวไอริช
 บู ค าเรสต์ สถาปั ต ยกรรมและศิ ล ปะล้ ว นแต่ ไ ด้ รับ อิทธิพ ลจากวัฒ นธรรมฝรั่ งเศส จนได้ สมญาว่ า ปารี ส น้ อ ย
แห่ งยุโรปตะวันออก
 ซินายา เมืองรีสอร์ ททีไ่ ด้ รับความนิยมของโรมาเนีย ทีต่ ้งั ลึกเข้ าไปในเทือกเขาคาร์ เพเธียน
 บราซอฟ ไข่ มุกเม็ดงามของโรมาเนีย ได้ รับสมญาจากนักท่ องเทีย่ วว่ าเป็ น สวิสน้ อยแห่ งยุโรปตะวันออก
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บัลแกเรี ย Queen of the Balkans ดินแดนเล็กๆ ใจกลางคาบสมุทรบอลข่ าน ที่รวมความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมตั้งแต่ ยุคก่ อนประวัติศาสตร์ ความอุดมสมบูรณ์ ของทรั พยากรทั้งผืนป่ า ขุนเขา และสายน้า คล้ าย
ปราการชั้นดีทปี่ กป้ องดินแดนแห่ งนีใ้ ห้ คงความงดงาม บริสุทธิ์
 เวลิโกทาร์ โนโว สุ ด ยอดเมื องโบราณเพียงไม่ กี่แห่ งบนโลกที่ยังคงความบริ สุ ทธิ์ ทั้งวิถีของผู้ คนและความอุ ด ม
สมบูรณ์ ทางธรรมชาติ จนอยากให้ ใครๆ ได้ มาสั มผัส
 คาซานลัค เขตปลูกกุหลาบแหล่ งใหญ่ ของโลก ตั้งอยู่ตอนใต้ ของเทือกเขาบอลข่ าน
 พิเศษ เข้ าร่ วมงานเทศกาลดอกกุหลาบที่เก่ าแก่ ที่สุดในโลก ชมการสาธิตการเก็บเกี่ยวดอกกุหลาบ และลองเก็บด้ วย
ตัวเอง และชมการกลัน่ นา้ มันดอกกุหลาบแบบดั้งเดิมของบัลแกเรีย ชมการแสดงระบาพืน้ เมือง + BBQ lunch
 พลอฟดิฟ เมืองโบราณจากยุคโรมัน เก่ าแก่ มากทีส่ ุ ดแห่ งหนึ่งในยุโรป
 โซเฟี ย นครหลวงหลากยุคของบัลแกเรีย มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ หลากหลายแขนง ทีเ่ ข้ ากันได้ ดีกบั สี สันเมืองใหญ่อนั ทันสมัย

กาหนดการเดินทาง 29 พ.ค. - 6 มิ.ย. 61
Day 1: กรุ งเทพฯ
Day 2: กรุ งเทพฯ-โดฮา-บูคาเรสต์ [QR 837 02.05-04.45, QR 221 06.50-11.40]-บราน-ปราสาทบราน-บราซอฟ
Day 3: บราซอฟ-โบสถ์ ดา-ซิ นาย่ า-ปราสาทเปเลส-บูคาเรสต์
Day 4: บูคาเรสต์ -ทาเนียบประธานาธิบดี-รู เซ-เวลิโกทาร์ โนโว
Day 5: เวลิโกทาร์ โนโว-ปราสาทซารีเวทส์ -ชมเมืองเก่า-คาซานลัค-พิพธิ ภัณฑ์ ดอกกุหลาบ-สุ สานโบราณเธรเซี ยน-สตาราซาโกรา
Day 6: สตาราซาโกรา-คาซานลัค-Rose Festival 2018-พลอฟดิฟ-เมืองเก่ าพลอฟดิฟ-โรงละครโรมัน
Day 7: พลอฟดิฟ-รี ลา-อารามรี ลา-โซเฟี ย
Day 8: โซเฟี ย-พิพธิ ภัณฑ์ โบราณคดีแห่ งชาติ-มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี-้ วิโตชาบูเลอวาร์ ด-โดฮา [QR 226 20.15-00.55]
Day 9: โดฮา-กรุ งเทพฯ [QR 834 01.55-12.40]

วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ

23.00 นัดหมายคณะพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 กาตาร์ แอร์ เวย์ ส (Qatar Airways- QR) มีเจ้าหน้าที่
คอยต้อนรับ และบริ การเรื่ องกระเป๋ าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นงั่ บนเครื่ องบิน

วันทีส่ อง
02.05
04.45
06.50
11.40

กรุงเทพฯ-โดฮา-บูคาเรสต์ -บราน-บราซอฟ

กาตาร์ แอร์ เวย์ส เที่ยวบินที่ QR 837 นําท่านเหิ รฟ้าสู่ กรุ งโดฮา เสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน
เดินทางถึงท่าอากาศยานฮาหมัด เปลี่ยนเครื่ องบิน
กาตาร์ แอร์ เวย์ส เที่ยวบินที่ QR 221 นําท่านเหิ รฟ้าสู่ บูคาเรสต์ เสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน
เดินทางถึงท่ าอากาศยานเฮนรี โคอันดา บูคาเรสต์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋ าสัมภาระ
จากนั้นนําท่านสู่ เมืองบราน (174 KM) เมืองที่มีชื่อเสี ยงเมืองหนึ่ งตั้งอยูใ่ นมณฑลบราซอฟ โดยเฉพาะชื่ อเสี ยงของตํานานผี
ดู ดเลื อด หรื อความเชื่ อที่ว่าเมืองบรานเป็ นที่อยู่ของแวมไพร์ ในอดี ต บรานจึงได้กลายมาเป็ นจุดหมายปลายทางยอดนิ ยมของ
นักท่องเที่ยวที่มาตามรอยตํานานผีดูดเลือดนัน่ เอง ไปชมปราสาทบราน บ้านแวมไพร์ ของท่านเคานท์แดรกคูล่าตามนิ ยาย
เขย่าขวัญระบือโลกของบราม สโตรกเกอร์ นักเขียนชาวไอริ ช ปราสาทบรานสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.1211 เพื่อเป็ นทั้งที่
พํานัก ที่ประชุ มพล และโบสถ์ของเหล่ าอัศวินในยุคนั้น ยุคสมัยถัดมาก็ได้ตกทอดมาเป็ นที่พาํ นักของเจ้าเมืองและ
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ค่า

ราชวงศ์ผูค้ รองแคว้น ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ประวัติศาสตร์ ที่มีการจัดเก็บข้าวของเครื่ องใช้ อาวุธ ชุ ดเกราะ และสมบัติ
เก่าแก่อนั ทรงคุณค่ามากมาย นอกจากั้นยังเป็ นจุดชมวิวสวยงามอีกแห่ งหนึ่ งด้วย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองบราซอฟ อีก
หนึ่งเพชรนํ้างามแห่งยุโรปตะวันออกที่ได้ชื่อว่า สวิตเซอร์ แลนด์น้อยแห่ งโรมาเนี ย บราซอฟถื อเป็ นเมืองที่ใหญ่
ที่สุดของแคว้นทรานซิ ลเวเนีย งดงามทั้งธรรมและสถาปั ตยกรรมศิลป์
รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าที่พกั Ramada Brasov Hotel หรื อระดับใกล้เคียง

วันทีส่ าม
บราซอฟ-ซินายา-บูคาเรสต์
เช้ า รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นนําท่านไปชมจัตุรัสเมืองเก่ าอันเป็ นที่ต้ งั ของอาคารที่วา่ การเมืองที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสร้างเมือง รอบๆ
จัตุรัสเป็ นแหล่งชุมนุมของสถาปั ตยกรรมศิลป์ หลายสมัย นับตั้งแต่อาคารแบบโรมาเนสก์ โบสถ์สไตล์เรอเนสซองซ์
โรงแรมแบบบารอก ร้ านกาแฟภายในอาคารแบบรอคโคโค ซึ่ งสร้ างต่อเนื่ องกันมาหลายๆ สมัย จัตุรัสแห่ งนี้ นี่เอง
เป็ นที่ ม าของการขนานนามว่า บราซอฟคื อเมื องงามที่ สุดของโรมาเนี ย และไปชมโบสถ์ ด า โบสถ์ส ไตล์โ กธิ ก
โบราณขนาดใหญ่ที่สร้ างขึ้นมาตั้งแต่ ค.ศ.1385 มีหอระฆังโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโรมาเนี ย ที่มาของชื่ อโบสถ์ดาํ ก็
เพราะว่าเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ.1689 แต่โบสถ์แห่งนี้ก็สามารถรอดพ้นมาได้ แต่ก็ใช้เวลาบูรณะส่ งที่เสี ยหาย
ถึง 100 ปี ทั้งนี้ ส่วนที่เสี ยหายเป็ นเขม่าดําบนผนังโบสถ์ได้ถูกทิ้งไว้ให้เป็ นที่ระลึก ภายในมีงานประติมากรรมปูน
ปั้ นพระแม่มารี และนักบุญสําคัญๆ ในศาสนาคริ สต์ และงานหัตถกรรมพรมตุรกีถกั มือโบราณลวดลายสวยงาม 119
ผืนที่ประดับอยูด่ า้ นในโดยรอบ นอกจากนั้นก็ยงั มีไปป์ ออร์ แกนขนาดใหญ่ 4,000 ชิ้นที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1839 ซึ่ ง
จะใช้บรรเลงในช่วงเทศกาลคอนเสิ ร์ตฤดูร้อน
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ าย เดิ นทางสู่ ซินายา (30 KM) ที่ต้ งั อยู่ในทรานซิ ลเวเนี ย ภูมิภาคเก่ าแก่ของประเทศ เคยเปลี่ ยนผ่านผูค้ รอบครองมา
หลายมือจนในที่สุดก็ได้กลับมาเป็ นส่ วนหนึ่งของโรมาเนีย คําว่า ทรานซิ ลเวเนีย มาจากภาษาละติน แปลว่า ดินแดน
เลยผืนป่ านัน่ เอง นําท่านเข้าชมปราสาทเปเลส ตั้งอยูท่ างตะวันออกเฉี ยงใต้ของเทือกเขาคาร์ เพเธี ยน ในเขตเมืองซิ นายา
ตั้งชื่อตามลําธารที่ไหลผ่านสวนหน้าวัง สร้างขึ้นระหว่างปี 1873-1883 โดยกษัตริ ยค์ าโรลที่ 1 เพื่อให้เป็ นพระราชวัง
ฤดู ร้อน เป็ นปราสาทแห่ งแรกในโรมาเนี ยที่ มีไฟฟ้ าใช้ งบก่อสร้ างตี เป็ นค่าเงิ นในปั จจุ บนั ได้ประมาณ 120 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐ หรื อกว่า 4 พันล้านบาท การก่อสร้างใช้ช่างฝี มือเอกจากหลายประเทศ จึงเป็ นการผสมผสานสุ ดยอดความ
งามของศิลปะ ภายในตกแต่งหรู หราอลังการด้วยไม้แกะสลักลวดลายงดงาม มีโคมไฟระย้าจากอิตาลี รู ปภาพติด
ผนังจากฝรั่งเศส ความทันสมัยและความโอ่อ่างดงามของปราสาทเปเลสเป็ นอีกหนึ่ งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าทําไม
โรมาเนียได้รับการขนามนามว่า ปารี สน้อยแห่ งยุโรปตะวันออก และเดินทางกลับเข้าสู่ กรุ งบูคาเรสต์ (173 KM) เมือง
หลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของโรมาเนี ย ในช่วงรัชสมัยของกษัตริ ยแ์ ครอลที่ 1 ปฐมกษัตริ ยแ์ ห่ งโรมาเนี ยได้ชื่อว่าเป็ น
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ค่า

วันทีส่ ี่

ยุครุ่ งเรื องของโรมาเนี ยที่ มีการพัฒนาสิ่ งต่างๆมากมาย อาคารสถานที่ สําคัญหลายแห่ งภายในเมื องบู คาเรสต์ได้ถือ
กําเนิ ดขึ้นในยุคนี้ และเนื่ องจากรู ปแบบของเมืองและสถาปั ตยกรรมส่ วนใหญ่ในช่ วงนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากกรุ ง
ปารี ส ทําให้บูคาเรสต์ได้รับการเรี ยกขานว่า ปารี สน้อย
รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าที่พกั Pullman Bucharest Hotel หรื อระดับใกล้เคียง

บูคาเรสต์ -เวลิโกทาร์ โนโว

รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นนําท่านชมความงามของเมือง ผ่านชมจัตุรัสแห่ งการปฏิวตั ิ โอเปร่ าเฮ้าส์ ประตูชยั ซึ่ งตั้งอยูบ่ นถนนคิสเซเลฟฟ
สร้างเลียนแบบประตูชยั ในกรุ งปารี สในสถาปั ตยกรรมแบบโรมาเนีย เข้าชมทาเนียบประธานาธิบดี จะเรี ยกว่าเป็ น
อภิมหาอาคารรัฐสภาแห่ งเมืองบูคาเรสต์เพราะใหญ่โตมหึ มามาก เชื่ อว่ามีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลกรอง
จากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริ กา มีจาํ นวนห้องมากถึง 10,000 ห้อง สามารถมองเห็ นได้จากอวกาศ ไม่มีการ
เปิ ดเผยจํา นวนชั้น ใต้ดิ น แต่เ ดากัน ว่า น่ า จะมี อ ย่า งน้อ ย 8 ชั้น สั่ง ให้ส ร้ า งขึ้ น มาโดย นิ โ คไล เชาเชสกู จอม
เผด็จการคอมมิวนิ สต์ที่คิดเข้าข้างตัวเองว่าทําทุกอย่างเพื่อสังคม ซึ่ งได้รับแรงบันดาลใจมาจากการไปเยือนเกาหลี
เหนือในปี ค.ศ.1972 และมีแรงผลักดันจากเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ในปี ค.ศ.1977 เชาเชสกูจึงคิดสร้างตึกที่สามารถทน
ต่อแผ่นดิ นไหวทุก แรงสั่นสะเทือ น และใช้ง านไปได้อีก 500 ปี เชาเชสกูใ ช้เงิ น ลงทุน มหาศาลในการสร้า ง
ศูนย์กลางแห่ งเมืองสังคมนิ ยมในจิตนาการแห่ งนี้ ต้องกูเ้ งิ นต่างชาติซ่ ึ งไม่เคยมีการเปิ ดเผยตัวเลขที่แท้จริ ง สภาพ
ความเป็ นอยูข่ องคนในประเทศตกตํ่าถึงขีดสุ ด นํ้าไม่ไหลไฟดับ กลายเป็ นเหตุก ารณ์ ประจําวัน คนงานเป็ นหลัก
ล้านสลับกันทํางานตลอด 24 ชม เพื่อเร่ ง ให้เสร็ จ แต่แล้วก็เกิ ดเหตุ จลาจล ประชาชนออกมาเดิ นขบวนก่ อการ
ปฏิ วตั ิในเดื อนธันวาคมปี ค.ศ.1989 เชาเชสกูหนี ข้ ึนเฮลิ คอปเตอร์ ส่วนตัว แต่ก็ถูกจับได้และถู กประหารชี วิตใน
วันคริ สต์มาสปี เดี ยวกันนั้นเอง
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ าย นํา ท่า นเดิ น ทางและข้ า มพรมแดนจากโรมาเนี ยสู่ บัล แกเรี ย ที่เมืองรู เซ เมืองใหญ่อนั ดับ 5 ของบัลแกเรี ย ได้รับ
การขนานนามว่าเป็ น ลิตเติ้ลเวียนนา มีความโดดเด่นทางด้านสถาปั ตยกรรมแบบนี โอบาโรก และนี โอรอคโคโค ...
เดินทางต่อสู่ เวลิโกทาร์ โนโว (182 KM) เป็ นเมืองหลวงแห่ งที่ 2 ของอาณาจักรบัลแกเรี ย (ค.ศ.1185-1396) มีชยั ภูมิ
อันยอดเยีย่ ม คือตั้งอยูบ่ นเนินเขา 3 ลูก และยังมีแม่น้ าํ ยานตราไหลผ่าน มีร่องรอยของสิ่ งก่อสร้างโบราณหลายอย่าง
เป็ นประจักษ์พยานถึงภาพอดีตอันรุ่ งเรื องได้ชดั เจน ถือว่าเวลิโกทาว์โนโวคือสุ ดยอดเมืองโบราณเพียงไม่กี่แห่ งบน
โลกที่ยงั คงความบริ สุทธิ์ ทั้งวิถีของผูค้ นและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
ค่า
รับประทานอาหารในโรงแรม
เข้าสู่ ที่พกั Meridian Bolyarski Hotel หรื อระดับใกล้เคียง
เช้ า

วันทีห่ ้ า
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เวลิโกทาร์ โนโว-คาซานลัค-Rose Festival 2017-พลอฟดิฟ

รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นนําท่านชมเมืองเวลิโกทาร์ โนโว ชมปราสาทซารี เวทส์ เป็ นป้ อมปราการในยุคกลางที่สาํ คัญและมีชื่อเสี ยง
ที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลกที่ต้ งั อยู่ริมแม่น้ าํ ยานตรา ปราสาทซารี เวทส์ สร้ างขึ้ นแทนที่ป้อมปราการไบแซนไทน์เดิ ม
นําโดยสองพี่น้อง แอสเซน และปี เตอร์ ที่เป็ นตัวตั้งตัวตีในการโค่นล้มการปกครองของอาณาจักรไบแซนไทน์
และได้รับการสถาปนาเป็ นกษัตริ ยใ์ นเวลาต่อมา... เดินขึ้นไปชมปราสาท และโบสถ์หลังใหญ่ในสภาพที่สมบูรณ์ มี
ภาพเฟรสโกสไตล์โมเดิร์นดูสวยแปลกตา
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ าย เดินทางสู่ คาซานลัค เมืองทางตอนใต้ของเทือกเขาบอลข่าน ด้วยทําเลที่แสนดีและอุณหภูมิที่พอเหมาะจึงทําให้ที่นี่
เป็ นเขตปลูกกุหลาบแหล่งใหญ่ของโลก นําท่านชมพิพิธภัณฑ์ ดอกกุหลาบ ที่มีจดั แสดงเกี่ยวกับการผลิตนํ้ามันดอก
กุหลาบแบบดั้งเดิมมาตั้งแต่ปีค.ศ.1660 และมีจาํ หน่ายสิ นค้าที่ระลึ กและผลิ ตภัณฑ์จากดอกกุหลาบ และชมสุ สาน
โบราณเธรเซี ยน ที่เก่าแก่ต้ งั แต่ยุคเฮลเลนิ สติก ถูกค้นพบครั้งแรกโดยทหารบัลแกเรี ยในปี 1944 แล้ว 2 ปี ต่อมาจึง
เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชม เธรเซี ยนเป็ นแคว้นโบราณแคว้นหนึ่งในยุโรปตะวันออกเฉี ยงใต้ จุดที่ต้ งั ของสุ สานอยูใ่ น
เขตนครหลวงเก่ าเซฟโตโปลิ สในสมัยของพระเจ้าเซฟเตสที่ 3 กษัตริ ยแ์ ห่ งเธรเซี ยน ภายในสุ สานมีภาพเขียนสี
โบราณ ตามผนังและเพดานสะท้อนวัฒนธรรมและประเพณี การฝังศพของชาวเธรเซี ยน จากนั้นเดิ นทางไปสตารา
ซาโกรา เมืองใหญ่อีกแห่งของบัลแกเรี ย
ค่า
รับประทานอาหารในโรงแรม
เข้าสู่ ที่พกั Merian Palace Hotel หรื อระดับใกล้เคียง
เช้ า

วันทีห่ ก
เช้ า

พลอฟดิฟ-โซเฟี ย

รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นนําท่านเข้าร่ วมงานเทศกาลดอกกุหลาบ Rose Festival 2018 เทศกาลประจําชาติของบัลแกเรี ยที่จะจัดขึ้นทุก
ปี ในสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน ซึ่ งเป็ นช่วงที่ดอกกุหลาบออกดอกสวยงามพร้อมที่จะให้เก็บเกี่ยว ทัว่ ทั้งเมืองจะ
อบอวลไปด้วยกลิ่นอายความหอมหวานของกุหลาบ นําท่านสู่ หุบเขาดอกกุหลาบ ที่เนิ นกว้างทัว่ บริ เวณเต็มไปด้วย
แปลงกุหลาบ เพื่อร่ วมพิธีการเก็บเกี่ยวดอกกุหลาบ กุหลาบนั้นจะมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวประมาณ 3 อาทิตย์ และต้อง
เก็บด้วยมือเท่านั้น ซึ่ งกุหลาบทั้งหมดที่เก็บแล้วจะถู กนํามาประมูล เพื่อสกัดทํานํ้ามันดอกกุหลาบ สิ นค้าเลื่ องชื่ อ
ของบัลแกเรี ยนัน่ เอง นํ้ามันดอกกุหลาบ 1 กรัมนั้นต้องใช้กลีบกุหลาบถึง 60,000 กลีบ ถ้าต้องการนํ้ามันกุหลาบ 1
กิ โลกรัม ก็ตอ้ งใช้กุหลาบราว 3-4 ตันทีเดี ยว และหนึ่ งในแบรนด์ดงั ที่สั่งนํ้ามันกุหลาบจากบัลแกเรี ยจํานวนมาก
ที่สุดก็คือชาแนล ...เมื่อไปถึงสวนกุหลาบสามงามในชุดประจําชาติจะมาต้อนรับทุกท่านและสาธิ ตวิธีการเก็บเกี่ยว
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ดอกกุ หลาบจากต้น ท่ า นจะได้รั บ แจกตะกร้ า ใบเล็ ก ๆ คนละใบเพื่ อไปเก็ บ ดอกกุ หลาบหลัง จากชมการสาธิ ต
เรี ยบร้อยแล้ว จากนั้นเข้าไปดูในโรงกลัน่ ดูกรรมวิธีการกลัน่ นํ้ามันจากดอกกุหลาบทั้งแบบสมัยโบราณดั้งเดิม และ
แบบร่ วมสมัยที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยอย่างปั จจุบนั ชิ มแยมดอกกุหลาบ และเหล้าจากดอกกุหลาบ และชมการแสดง
ระบําพื้นเมืองที่เรี ยกว่า Horo เป็ นการปิ ดท้าย...
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคาร BBQ lunch พร้อมชมระบําพื้นเมือง
บ่ าย นําท่านสู่ พลอฟดิฟ เมืองใหญ่อนั ดับสองรองจากโซเฟี ย ตั้งอยู่ในแนวเขตเทือกเขาบอลข่าน เป็ นเมื องโบราณยุค
โรมันและเป็ นเมืองที่เก่าแก่มากที่สุดแห่ งหนึ่ งในยุโรป ตั้งอยูบ่ นที่ราบสู งทราเชี ยน รอบๆ เนิ นเขาทั้ง 7 ริ มฝั่งแม่น้ าํ
มาริ ทซาที่ไหลผ่านกลางเมือง ชมเขตเมืองเก่ าพลอฟดิฟ เดินลัดเลาะบนถนนปูหินคอบเบิลไปเรื่ อยๆ ท่านก็จะหลง
เสน่ ห์ของพลอฟดิ ฟ ตรอกเล็กซอยน้อยที่ มีอาคารบ้านเรื อนจากยุคเรอเนสซองส์ เรี ยกว่า จอร์ เจี ยดี้ เฮาส์ ซึ่ งเป็ น
เอกลักษณ์ของอาคารในยุคฟื้ นฟูของบัลแกเรี ยหลังจากได้เอกราชคืนจากออตโตมัน มีลกั ษณะเป็ นอาคารทรงกล่อง
ตั้งอยูบ่ นฐานอาคารก่ออิฐที่แคบกว่า และมักประดับกรอบหน้าต่างด้วยไม้ในสไตล์ฮาล์ฟทิมเบอร์ และวาดลวดลาย
เหนือบานหน้าต่างอย่างสวยงาม ในจํานวนนี้ มีบา้ นของพ่อค้าผูม้ งั่ คัง่ นาม Dimitar Georgiadi ซึ่ งเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์
ชาติพันธุ์ศึกษาแห่ งพลอฟดิฟ นําท่านเข้าชมด้านในจะแสดงข้าวของ วิถีชีวิตความเป็ นอยูใ่ นสมัยนั้น ชมโรงละคร
โรมัน เป็ นโรงละครครึ่ งวงกลมแบบโรมัน สร้างขึ้นตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 2 สมัยจักรพรรดิทราจัน จุคนได้ถึง 6,000
คน และถูกค้นพบโดยบังเอิญหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างบ้าคลัง่ ในปี ค.ศ.1972 ปั จจุบนั ได้รับการบูรณะจนใช้
งานได้ดี และเป็ นที่จดั คอนเสิ ร์ตและงานแสดงต่างๆ
ค่า
รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ ที่พกั Maritza Hotel หรื อระดับใกล้เคียง

วันทีเ่ จ็ด

รีลา-โซเฟี ย

รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ อารามรี ล่า อารามที่ต้ งั บนภูเขารี ล่า ถนนลัดเลาะไปตามเขตภูเขา ผ่านชมวิวภูเขาวิโตชา
พรมแดนที่ก้ นั ระหว่างบัลแกเรี ย และเซอร์เบีย
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น เมนูปลาเทราต์ยา่ ง
บ่ าย เข้าชมอารามรี ล่า ที่ต้ งั อยู่ท่ามกลางทิวเขาทอดยาว มองเห็ นยอดสู งถู กปกคลุ มด้วยหิ มะอยู่ไกลๆ ขนาดกว้างใหญ่
ของหมู่อารามที่งดงามด้วยสถาปั ตยกรรมบัลแกเรี ยนเรอเนสซองส์ มองคล้ายศิลปะมุสลิมผสมยุโรป มีเอกลักษณ์
จนได้ชื่อว่าเป็ นสัญลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของชนชาติ สลาวิค โดยเฉพาะในยุคกลางที่บลั แกเรี ยต้องตกอยู่ใต้การ
ปกครองของอาณาจักรออตโตมัน อารามแห่ งนี้ ทาํ หน้าที่เป็ นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของชาวบัลแกเรี ยน ที่ห่ม
คลุมไว้ดว้ ยพลังศรัทธาต่อนักบุญจอห์นแห่ งรี ล่า ผูส้ ร้างอารามหลังแรกขึ้นในศตวรรษที่ 10 บริ เวณไม่ไกลจากถํ้าที่
ท่า นถื อสั นโดษ สุ ส านของนัก บุ ญจอห์ นได้รับ การเก็ บ รั ก ษาอยู่ที่ อาราม พร้ อมคํากล่ า วขานถึ งความศัก ดิ์ สิ ท ธิ์
เช้ า
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ค่า

ภายนอกอารามมีภาพวาดบนเพดานสี สันสดใสที่ เล่าเรื่ องราวเกี่ ยวกับพระคริ สต์และคําสอนตามคัมภีร์ ส่ วนภายใน
ปล่อยให้มีเพียงแสงสลัวลอดผ่าน มีภาพไอคอนขนาดใหญ่ทาํ ด้วยทองคําแท้อยู่ตรงกลาง ทุกวันนี้ อารามรี ล่ายังคงเป็ น
จุดหมายแห่งการแสวงบุญของคริ สต์ศาสนิกชนนิกายออร์ โธดอกซ์ทวั่ โลก จากนั้นเดินทางกลับเข้ากรุ งโซเฟี ย
รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ ที่พกั Novotel Hotel หรื อระดับใกล้เคียง

วันทีแ่ ปด

โซเฟี ย-โดฮา

รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นไปชมพิพิธภัณฑ์ โบราณคดีแห่ งชาติ ที่ มีชิ้นงานจัดแสดงอยู่นับแสนชิ้ น โดยเฉพาะเครื่ องทองจากยุคเธร
เซียนที่รวบรวมไว้ที่นี่มากที่สุด แวะถ่ ายรู ปกับโบสถ์ เซนต์ จอร์ จ อาคารอิฐสี แดงที่ต้ งั อยูท่ ่ามกลางซากอาคารโบราณ
เดิมเคยทําหน้าที่เป็ นศาลาประชาคมให้ผูค้ นมาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น พอถึ งยุคที่ออตโตมันปกครองก็ได้
เปลี่ ยนเป็ นสุ เหร่ าและทาสี ทบั ภาพเฟรสโกภายในทั้งหมด เมื่อได้รับเอกราชจึงทําการล้างสี ภายในโบสถ์ และนํา
กลับมาใช้เป็ นโบสถ์ประจําเมืองอีก หลัง และไปชมมหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้ ซึ่ งเป็ นตัวอย่างความยิ่งใหญ่
ของคริ สตจักรนิกายออร์ โธดอกซ์ ซึ่ งสร้างขึ้นเมื่อครั้งที่บลั แกเรี ยเป็ นส่ วนหนึ่ งของจักรวรรดิรัสเซี ย ชื่ อวิหารตั้งขึ้น
เพื่อเป็ นเกียรติแก่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ กษัตริ ยร์ ัสเซี ยผูท้ รงส่ งกองกําลังเข้าร่ วมปลดแอกบัลแกเรี ยจากออตโตมัน
สถาปั ตยกรรมเป็ นแบบนี โอไบแซนไทน์ ที่ได้รับความนิ ยมอย่างสู งในรัสเซี ย โดดเด่นด้วยโดมหลังคาสี เขียว และ
โดมทองที่สะกดทุกสายตา ส่ วนภายในมีภาพไอคอนขนาดใหญ่ที่ประดับอยูบ่ ริ เวณแท่นบูชา โดยมีภาพนักบุญอเล็ก
ซานเดอร์ รวมอยูด่ ว้ ย
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ าย ปิ ดท้ายด้วยการนําท่านสู่ ถนนช้อปปิ้ งสายหลักวิโตชาบลูเลอวาร์ ด ที่ทอดยาวจากจัตุรัส Nedelya สู่ สวนสาธารณะ
เซาท์เทิร์นปาร์ ก ร้ านรวงต่างๆมีความงดงามของตึกรามสไตล์อาร์ ตนู โว เพลิ ดเพลิ นกับสี สันของนํ้าพุที่เรี ยงราย
ตลอดแนวถนน สตรี ทอาร์ ต ที่มีศิลปิ นอิสระมาเพนท์ภาพให้ดูกนั สดๆ หรื อแม้แต่คาเฟต์ และบาร์ ที่ต้ งั ยื่นออกมาริ ม
ทางเท้า... ได้เวลานัดหมายนําท่านสู่ ท่าอากาศยานโซเฟี ย
20.15 กาตาร์ แอร์ เวย์ส เที่ยวบินที่ QR 226 นําท่านเหิ รฟ้าสู่ กรุ งโดฮา เสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน
เช้ า
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วันทีเ่ ก้า

โดฮา-กรุงเทพฯ

00.55 เดินทางถึงท่าอากาศยานฮาหมัด เปลี่ยนเครื่ องบิน
01.55 กาตาร์ แอร์ เวย์ส เที่ยวบินที่ QR 834 นําท่านเหิ รฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ เสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน
12.40 เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ
วันเดินทาง/ค่ าบริการ

ผู้ใหญ่ /
เด็กพักกับผู้ใหญ่

เด็ก
เสริมเตียง

เด็ก
ไม่ เสริมเตียง

พักเดี่ยว

29พ.ค. - 6 มิ.ย. 61

84,900.-

84,900.-

82,900.-

9,500.-

อัตราค่ าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินกาตาร์ แอร์ เวย์ส รวมภาษีสนามบินและธรรมเนี ยมเชื้ อเพลิ ง
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าบัลแกเรี ย (กรณี ท่านมีวีซ่าเชงเก้น Multiples ที่เคยใช้แล้วและยังไม่หมดอายุ สามารถใช้ได้ หักลด
ค่าวีซ่า 2,400 บาท)
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุและค่ารักษาพยาบาลจากอุบตั ิเหตุและสุ ขภาพ วงเงิน 2,000,000 บาท (สําหรับผูเ้ ดินทางที่อายุ
เกินกว่า 75 ปี ท่านจะต้องชําระค่าเบี้ยประกันเพิ่ม 400 บาท)
 ค่าที่พกั ห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ดังที่ระบุในรายการหรื อระดับใกล้เคียง
 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 ค่ารถนําเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าเจ้าหน้าที่ (หัวหน้าทัวร์ คนไทย) อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่าปรับ สําหรับนํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม)
 ค่าทําหนังสื อเดินทาง
 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม และสนามบิน
 ค่ าทิปคนขับรถ ไกด์ ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์ คนไทย ท่านละ 55 EUR
เอกสารในการเดินทาง และยื่นวีซ่า (ไม่ ต้องโชว์ ตัว)
 ใช้หนังสื อเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
 รู ปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร พื้นหลังสี ขาว ไม่สวมหมวกหรื อแว่นตา ขนาดใบหน้าประมาณ 70-80%
 สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
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 หลักฐานการเงิน: หนังสื อรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Guarantee) และสําเนาสมุดบัญชีเงิ นฝาก
ย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement) ใช้ท้ งั 2 อย่างและต้องเป็ นบัญชีเดียวกัน
 หนังสื อรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน
 กรณี เป็ นนัก เรี ย น หรื อนัก ศึ ก ษาให้ข อหนังสื อรั บรองจากสถาบันการศึ ก ษาตัวจริ ง เท่ า นั้น และบัตรประจํา ตัว
นักเรี ยนหรื อนักศึกษา
การสารองทีน่ ั่ง
 กรอกรายละเอียดในใบสํารองที่นงั่ และส่ งอีเมลหรื อแฟกซ์กลับมายังบริ ษทั
 แนบสําเนาหนังสื อเดินทางมาพร้อมกับใบสํารองที่นงั่
การชาระเงิน
 มัดจํา ท่านละ 40,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง
 ชําระยอดเต็มก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทําการ
การเปลีย่ นแปลงและการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 90 วัน ไม่ ริบเงินมัดจา
 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60-89 วัน ริบเงินมัดจา 50 %
 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30-59 วัน ริบเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 30 วัน ไม่ คืนเงินทั้งหมด
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขอื่นๆ
 ราคาสําหรับเด็ก เฉพาะเด็กอายุไม่เกิน 10 ปี บริ บูรณ์นบั จากวันเดินทาง
 กรุ๊ ปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผเู ้ ดินทางครบ 15 ท่าน ขึ้นไป
 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ ก หรื อเปลี่ ยนกําหนดการเดิ นทาง หากมี ผูร้ ่ วมเดิ นทางในคณะทัวร์ ไม่ครบ
ตามที่กาํ หนดไว้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์
 อัตราค่ า บริ ก ารคิ ดคํา นวนจากอัตราแลกเปลี่ ยน และราคาตัว๋ เครื่ องบิ นในปั จจุ บ นั บริ ษ ทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ ยนราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน ธรรมเนี ยมเชื้ อเพลิ ง ค่าประกันวินาศภัย ภาษี
สนามบิน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั เดินทาง
 สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยปริ ยาย หากมีการยืน่ วีซ่าแล้วไม่มีการคืนในทุกกรณี
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 หากท่านถู กเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิ เสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยูน่ อกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรื อบางส่ วน
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 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้าของสายการบิน
อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออํานาจควบคุมของบริ ษทั
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชัว่ โมง หากมีการเสี ยเวลาระหว่างวัน
โปรแกรมอาจต้องปรับเปลี่ยน
 ในระหว่างท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าจะบางส่ วนหรื อทั้งหมด ถื อว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถ
เรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้
 หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้
 ค่าบริ การที่ท่านชําระกับทางบริ ษทั เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ได้ชาํ ระให้กบั บริ ษทั ตัวแทนแต่ละ
แห่ งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาํ ให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้
ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้
 ท่านที่จะออกตัว๋ ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ ยืนยันการเดินทางได้
หากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริ ษทั แล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิก บริ ษทั ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
 บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ ต่างๆ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจ
ของหัวหน้ าทัวร์ เป็ นสาคัญ

