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Code: IG09-EUR-BU RO-11QR-JUN-94-MN0122 

บลัแกเรยี -โรมาเนยี 11 วนั...เทศกาลกหุลาบ 

สายการบนิระดบั 5 ดาว กาตา้ร ์แอรเ์วย ์
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สายการบนิระดบั 5 ดาว 

ทีพ่กัดรีะดบั 4 ดาว + อาหารด ีมอีาหารจนีบรกิาร 

ชมทุง่ดอกกหุลาบชมวธิกีารเก็บดอกกหุลาบในไร ่ใหท้า่นไดล้องเก็บกหุลาบทีม่ ีกลิน่หอมอยา่ง

สนกุสนาน   

ชมเทศกาลดอกกหุลาบ พรอ้มขบวนแห ่ในขบวนชาวเมอืงจะแตง่กายชุดประจ าชาต ิและโปรยดอกไม้

อยา่งรืน่เรงิ สวยงาม 

ชมเมอืงหลวงโซเฟียของบลัแกเรยี และ ชมเมอืงหลวงบคูาเรสตข์องโรมาเนยี 

เขา้ชม อารามมรดกโลกรลีา่ 

ชม เมอืงเกา่พลอฟดฟิแสนนา่รกั 

เขา้ชม ปราสาทซารเีวทส ์เมอืงเวลโีค ทารโ์นโว 

ชม เมอืงเกา่ซบีวิ และ เมอืงซกีสิโอรา่ เมอืงมรดกโลก UNESCO 

เขา้ชม ปราสาทบราน หรอืทีรู่จ้กักนัในนาม ปราสาทแดร็กคลูา่ 

เขา้ชม ปราสาทเปเลส เป็นปราสาททีไ่ดร้บัการยกยอ่งวา่สวยงาม และสมบรูณ์ทีส่ดุในโรมาเนยี 

ชมเมอืงเวอรน์า่ เมอืงตา่งอากาศบรเิวณชายฝั่งทะเลด าทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุของประเทศบลัแกเรยี 

ปิดทา้ย ชอ้ปป้ิงที ่Baneasa Shopping City mall 

 

 

 

 

 

 

 

โซเฟีย-รีล่า-พลอฟดิฟ-คาซานลคั-ชิพกา้-เวลีโค ทารโ์นโว-เวอรน่์า

คอนสแตนตา-บูคาเรสต-์ซีบิว-ซีกิสโอรา่-บราน-บราซอฟ-ซินายา่  
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ก าหนดการเดนิทาง: วนัที ่04 - 14 มถินุายน 2563    

วนัทีห่นึง่ 

04 ม.ิย. 63 

กรงุเทพฯ  

22.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทางเขา้ที ่8 แถว Q เคานเ์ตอร์

สายการบนิการต์า แอรเ์วย ์(QR) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่

ทา่นในการเชค็อนิและตรวจสมัภาระ 

 

วนัทีส่อง 

05 ม.ิย. 63 

กรงุโดฮา – โซเฟีย  (บลัแกเรยี) - มหาวหิารอเล็กซานเดอร ์เนฟสก ี- จตัรุสับทัเทนเบริก์ 

02.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุโดฮา ประเทศโดฮา โดยเทีย่วบนิ QR837  

05.15 น. เดนิทางถงึ กรงุโดฮา เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

06.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุโซเฟีย โดยเทีย่วบนิที ่QR227  

12.00 น. เดนิทางถงึกรงุโซเฟีย ประเทศบลัแกเรยี หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากร 

 จากนัน้น าทา่นไปชม มหาวหิารอเล็กซานเดอร ์เนฟสก ี(Alexander Nevsky Cathedral) ซึง่ถอื

เป็นมหาวหิารครสิตจักรนกิายออรโ์ธด๊อกซท์ีใ่หญ่อันดับหนึง่ของโลก มหาวหิารนี้มรีูปแบบการกอ่สรา้ง

ของนีโอไบแซนไทน์ ซึง่ออกแบบโดยสถาปนคิ อเล็กซานเดอร ์โพมรีานทเ์ซฟ เป็นมหาวหิารทีก่าร

กอ่สรา้งในแบบโดมหลังคาทรงกลมสเีขยีว ทีม่คีวามสงูถงึ 53 เมตร ตกแต่งดว้ยหนิออ่นทีว่จิติรตระการ

ตา ภายในมเีนือ้ทีป่ระมาณ 3,170 ตรม.ซึง่สามารถจผุูเ้ขา้ท าพธิไีดป้ระมาณ 10,000 คน 

วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา 

วันทีส่อง กรงุเทพฯ-โดฮา BKK-DOH QR 837 02.10-05.15 

วันทีส่อง โดฮา-โซเฟีย DOH-SOF QR 227 06.50-12.00 

วันทีส่บิเอด็ บคูาเรสต-์โดฮา OTP-DOH QR 220 00.35-05.20 

วันทีส่บิเอด็ โดฮา-กรงุเทพฯ DOH-BKK QR 832 08.00-19.00 
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น าทา่นผา่นชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ซึง่เป็นโบสถค์รสิตจักรทีอ่ยูใ่กล ้ๆ กนัไดอ้กีดว้ย  

จากนัน้แวะไปชมพระราชวังเดมิที ่จตัรุสับทัเทนเบริก์ (Battenberg Square) ซึง่ปัจจุบันพระราชวัง

แหง่นี ้ไดก้ลายเป็น หอศลิป์แหง่ชาต ิ(National Art Gallery) น าท่านผ่านชม สวนสาธารณะเกา่

ประเมอืงโซเฟีย ผา่นชมท าเนยีบประธานาธบิด ีและโบสถเ์ซนตจ์อรจ์ (St. George) เป็น 

โบสถค์รสิตท์ีถ่กูสรา้งขึน้โดยชาวโรมัน ในศตวรรษที ่4 กอ่สรา้งโดยใช ้อฐิแดง และยังถอืว่าเป็นอาคาร

เกา่แกท่ีส่ดุในโซเฟีย 

 

 

 

 

 น าท่านเขา้ชม Arena di Serdica ruins โรงละครโรมันทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่2-3 สันนฐิานว่าอาจ

ถูกสรา้งขึน้พรอ้มกันกับก าแพงป้องกันของ Serdica ซึง่ Arena of Serdica มคีวามยาว 60.5 ม. และ

กวา้ง 43 ม.ถกูคน้พบขึน้ในปี 2004  

 อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง Vitosha Boulervard ถนนชอ้ปป้ิงสายหลักแห่งนครหลวงโซเฟีย ซึง่มทีัง้สนิคา้

แบรนดเ์นมไฮเอนและสนิคา้ทอ้งถิน่ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม, อาหารทอ้งถิน่ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOTEL FESTA SOFIA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม 

06 ม.ิย. 63 

โซเฟีย – รลิา่ – อารามมรดกโลกรลีา่ - พพิธิภณัฑร์ลิา่ - พลอฟดฟิ (บลัแกเรยี) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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08.30 น. น าทา่นไปชม อารามมรดกโลกรลีา่ (Rila Monastery) เป็นอารามของครสิตน์กิายออรโ์ธดอกซท์ีม่ี

ช ือ่เสยีงทีสุ่ดและมผีูเ้ยีย่มชมมากทีสุ่ดของบัลกาเรยี ตัง้อยู่บนจุดทีม่ทีวิทัศน์สวยงามของภูเขารลี่า ที่

ระดับความสงู 1,147 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล ซึง่สามารถมองเห็นแมน่ ้ารลิสกา้และดรสุยา่ วทิซา่ ทีไ่หล

อยูเ่บือ้งลา่งไดอ้ยา่งสวย และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1983 

  ชมความสวยงามของวหิาร ทีก่อ่ตัง้ขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่10 โดย นกับุญจอหน์แหง่รลีา (St.John of 

Rila) ผูถ้อืสนัโดษและใชช้วีติเขา้เงยีบในถา้และไดรั้บยกยอ่งเป็นนักบญุโดย นกิายออรโ์ธดอกซ ์อาศรม

และหลุมศพของท่านกลายเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์และไดก้ลายเป็นอารามซึง่มบีทบาทส าคัญในดา้นจติ

วญิญาณและสงัคมของบัลแกเรยียคุกลาง อารามนี้ถูกท าลายดว้ยไฟไหมใ้นตอนตน้ของครสิตศ์ตวรรษที ่

19 และไดรั้บการปฏสิังขรณ์ขึน้ใหม่ระหว่างครสิตศ์ักราช 1834-1862 รูปแบบของอารามเป็นตัวอย่างที่

ชดัเจนของศลิปะสมยับลัแกเรยีน เรอเนสซองส ์ในราวครสิตศ์ตวรรษที ่18-19 และเป็นสญัลักษณ์แหง่การ

ตระหนักรูถ้งึเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมสลาวคิ (Slavic) หลังจากทีต่กอยูใ่ตก้ารปกครองของชนชาตอิืน่

มานับหลายศตวรรษ อารามรลี่า ถอืเป็นเป็นศูนยก์ลางของจติวญิญาณทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศบัลแกเรยี 

และเป็นจดุหมายในการเดนิทางแสวงบญุของครสิตศ์าสนกิชนในนกิายออรโ์ธดอกซจ์ากทั่วโลกที ่นกับญุ

เซนตอ์วิาน รลิสกี ้(St.Ivan Rilski) แห่งอารามรลี่า ซึง่มบีทบาทอยา่งมากในการต่อสูเ้รือ่งการกดขี่

ทางชาติพันธุ์ในสมัยการยดึครองของจักรวรรดิออตโตมัน อารามแห่งนี้ถือเป็นอนุสรณ์สถานของ

สถาปัตยกรรมและความมั่งคั่งของวัฒนธรรมและศลิปะของบัลแกเรีย สัญลักษณ์รูปเคารพ (Icon) ที่

อารามนี้มขีนาดใหญ่ทีส่ดุและทาดว้ยทองค าแทเ้พยีงแห่งเดยีวในบัลแกเรยี นอกจากนี้อารามเป็นแหล่ง

สะสมทรัพยส์มบตั ิและวัสดวุรรณกรรมอายกุวา่รอ้ยปีอกีเป็นจ านวนมาก 

  น าท่านเขา้ ชมพพิธิภณัฑร์ลิ่า ซึง่ภายในไดเ้ก็บสมบัตลิ ่าค่ามากมายของอารมหลวงแห่งนี้รวมถงึ

เรือ่งราวของประวัตศิาสตรต์ัง้แต่สมัยครสิต์ศตวรรษที่ 10 โดยจัดแสดงเป็นหอ้งๆ เช่น หอ้งทีจั่ดแสดง

เครือ่งแตง่กายของทา่นอารค์บชิอป หอ้งทีจ่ัดแสดงเครือ่งพมิพก์ระดาษทีท่ าจากแผ่นทองแดง หอ้งทีจ่ัด

แสดงไมก้างเขนที่แกะสลักดว้ยมอืทีม่คีวามละเอยีดสูงมากจงึสามารถสือ่อารมณ์ออกมาทางสหีนา้ได ้

อยา่งชดัเจนใชใ้นเวลาแกะสลักกวา่ 12 ปีจงึเสร็จ    

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร, อาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นออกเดนิทางไปยัง เมอืงพลอฟดฟิ เป็นเมอืงศูนยก์ลางการบรหิารและการปกครองของจังหวัด

พลอฟดฟิ ทีม่คีวามใหญเ่ป็นอนัดับสองของประเทศ  
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 น าทา่นชม เมอืงเกา่พลอฟดฟิ (Plovdiv Old City) สว่นทีเ่กา่แกข่องตวัเมอืงไดรั้บการอนุรักษ์ทาง

สถาปัตยกรรม ซึง่ท าให ้พลอฟดฟิ ยงัคงมกีลิน่อายของยคุเรอเนสซองจนถงึ ปัจจบุนั สภาพตกึรามบา้น

ชอ่งยงัคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่รปูแบบเดมิเป็นทีน่่าประทับใจของนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยีย่มเยอืน น าทา่นเดนิชม

เขตเมอืงเกา่บนถนนทีป่ดูว้ยแผน่หนิแบบโบราณ 

น าทา่นชม โบสถเ์ซนตส์คอนสแตนตนิและเฮเลนา (St.Constantine and Helena) หนึง่ในโบสถ์

ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืง ในอดตีเคยเป็นก าแพงป้อมปราการของเมอืงบรวิาร สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1832 และ

เขา้ชมพพิธิภณัฑ  ์ Ethnographic Museum ภายในจัดแสดงเรื่องราวของหัตถกรรมและ

เกษตรกรรมของชาวพลอฟดฟิ 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม, อาหารทอ้งถิน่ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOTEL ALLIANCE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่

07 ม.ิย. 63 

พลอฟดฟิ – คาซานลคั (เทศกาลดอกกหุลาบ) – ตรเีอฟนา (บลัแกเรยี) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ แบบ Boxset 

 

 

   

 

07.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคาซานลคั นัน้แหลง่ปลกูกหุลาบทีใ่หญ่ทีส่ดุในบัลแกเรยี สถานทีท่ีม่องไปทาง

ไหนก็เจอแตด่อกกหุลาบ สถานทีท่ีส่าวๆจากทั่วโลกอยากมาเยอืนสกัครัง้หนึง่ในชวีติ น าทา่นเดนิทางไป

ตามเสน้ทางสายดอกกหุลาบ ณ หบุเขาแหง่ดอกกหุลาบ (The Valley of Roses) แหล่งปลูกกหุลาบอัน

กวา้งใหญ ่ทีนั่กทอ่งเทีย่วทกุคนตอ้งมาเยอืนเมือ่มาเมอืงคาซานลัค มภีมูอิากาศเหมาะแกก่ารเตบิโตของ

ดอกกุหลาบอย่างมาก อาจจะเรียกไดว้่า ดอกกุหลาบที่มาจากเมืองคาซานลักเป็นดอกกุหลาบที่มี

คณุภาพทีด่ทีีส่ดุในโลก ชมทุง่ดอกกหุลาบทีป่ลกูไวใ้นไรอ่นักวา้งใหญ ่กนิอาณาเขตไปเป็นภเูขาทัง้ลกู 

ใหท้า่นไดต้ืน่ตาไปกบัความสวยงามของดอกกหุลาบนานาชนดิ ทีเ่บง่บานรอการเก็บเกีย่วอยา่งสวยงาม 

ชมวธิกีารเก็บดอกกหุลาบในไร ่ใหท้า่นไดล้องเก็บ กหุลาบทีม่กีลิน่หอมอยา่งสนกุสนาน และใหท้า่น

ไดเ้ลอืกซือ้ผลติภัณฑเ์ครื่องหอม เช่น น ้าหอม โลชั่น สบู่ แชมพู และน ้ามันหอมระเหย กลิน่พฤกษา

ดอกไมน้านาพันธ ์โดยเฉพาะกลิน่กหุลาบทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืง 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร, อาหารทอ้งถิน่ (บารบ์คีวิ พรอ้มชมโชวร์ะบ าพืน้เมอืง) 

 

 

  

 

 

จากนัน้ใหท้่านเขา้ชม เทศกาลดอกกุหลาบ(Rose FestIval) เทศกาลนี้เริม่จัดครัง้แรกเมือ่ปี 1903 

และจัดต่อกันมาทุกปีจนถงึปัจจุบัน โดยจะจัดในสัปดาหแ์รกของเดอืนมถิุนายน ในงานจะคัดเลอืกดอก

กหุลาบทีส่วยทีสุ่ดและหญงิสาวในเมอืงทีส่วยทีสุ่ดมาร่วมงาน มกีารประกวดสาวงามประจ าเมอืง โดย

หญงิสาวทีจ่ะสามารถลงประกวดไดนั้น้ตอ้งเป็นหญงิสาวทีเ่รยีนจบระดับมัธยมในเมอืงคาซานลักเท่านัน้ 

ซึง่ผูช้นะจะไดเ้ป็น “The Queen Of Roses” รว่มชมขบวนแหด่อกกหุลาบ (rose festival parade) ทีจ่ัด

ขึน้ในฤดใูบไมผ้ล ิในขบวนชาวเมอืงจะแตง่กายชดุประจาชาต ิและโปรยดอกไมอ้ยา่งรืน่เรงิ สวยงาม 

น าท่านเขา้ชม สุสานโบราณชาวเธรเชยีนแหง่คาซานลคั (Thracian Tomb of Kazanlak) ที่

ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดย UNESCO สสุานโบราณนี้ไดรั้บการคน้พบในปี

ครสิตศ์ักราช 1944 มอีายตุัง้แต่ยคุเฮลเลนสิตกิ (Hellenistic) ราวปลายครสิตศ์ตวรรษที ่4 (กลางพุทธ

ศตวรรษที ่10) สสุานแหง่นีต้ัง้อยูใ่กลเ้มอืงเซฟโตโปลสิ (Seutopolis) นครหลวงของพระเจา้เซฟเตสที ่

3 (Seutes III) กษัตรยิแ์ห่งเธรส และเป็นสว่นหนึง่ของสสุานเธรเชยีน สสุานทรงรังผึง้หรอืทีเ่รยีกว่า 

ธอลอส (Tholos สสุานทรงโดมยอดแหลมคลา้ยรังผึง้) นี้ มทีางเดนิแคบและหอ้งฝังศพรูปกลม ทัง้สอง

ส่วนตกแต่งดว้ยจติรกรรมฝาผนังแสดงภาพพธิีกรรมและวัฒนธรรมการฝังศพของชาวเธรส จติรกรรม

เหลา่นีเ้ป็นงานยคุเฮลเลนสิตกิทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ยา่ง 

น าท่านเขา้ชมกับ โบสถป์ระจ าเมอืงแหง่เมอืงชพิกา้ (Shipka Memorial Church) โบสถค์รสิต์

นกิายบลัแกเรีย่นออโธดอกซ ์สรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ.1885-1902 เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานอทุศิใหแ้กท่หาร

รัสเซยี ยเูครน และบลัแกเรยี ทีเ่สยีชวีติในสงครามรสุโซ-่เตอรก์ชิ หรอืสงครามระหวา่งอาณาจักรอ็อตโต

มนัและอาณาจักรรัสเซยีเมอืปี ค.ศ.1877 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ตรเีอฟนา (Tryavna) น าท่านชมเมอืงเกา่ตรเีอฟนา ชมหอนาฬกิา สะพานหนิ 

โบสถป์ระจ าเมอืง จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่เทีย่วชมเมอืงตามอธัยาศัย 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม, อาหารทอ้งถิน่ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOTEL RACHEV RESIDENCE หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ 

08 ม.ิย. 63 

ตรเีอฟนา- เวลโีค ทารโ์นโว – ปราสาทซารเีวทส ์- มาดาระ – เวอรน์า่ – สวนสาธารณะซกีาร์

เดน (บลัแกเรยี) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

 

 

 

08.00 น. น าท่านชม ปราสาทซารเีวทส ์(Tsarevets Castle) ซึง่ภายในมอีาคาร และป้อมปราการรายอยูร่าย

ลอ้ม ปัจจบุนัไดม้กีารท านุบ ารงุรักษาเอาไวม้ากมายพอสมควร   

จากนัน้น าท่านเดนิเล่นที ่ถนนซาโมวอดสกา้(Samovodska) ซึง่เป็นถนนทีไ่ดรั้บความนยิมส าหรับ

นักทอ่งเทีย่วเป็นอยา่งมาก เนือ่งจากทีน่ีจ้ะมสีนิคา้ทอ้งถิน่ และของทีร่ะลกึขายอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง และของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

10.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาดาระ เป็นหมูบ่า้นในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืของประเทศบลัแกเรยี เมอืง

มาดาระเป็นสว่นหนึง่ของเทศบาล ชูเมน (Shumen) เมอืงมาดาระมชีือ่เสยีงในประวัตศิาสตรแ์หง่ชาติ

และโบราณคด ีการคน้พบยคุส ารดิและนคิมธราเซยีนวลิลา่โรมนัโบราณและป้อมปราการจากศตวรรษที ่

2-5 อกีทัง้ยงัเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัของประเทศ   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้ชม ภาพสลกันนูต า่ รูจ้ักกนัในนาม “Madara rider” เชือ่กนัวา่เป็นตวัแทนของรา่งอศัวนิที่

พชิติสงิโตถกูแกะสลักบนหนา้ผาสงูกวา่ 100 เมตร คาดการณ์กนัวา่สรา้งขึน้ราวครสิตศ์ตวรรษที ่8 
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หลังจากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวอรน์า่ เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอนัดบั 3 ของ

ประเทศและเมอืงตา่งอากาศบรเิวณชายฝ่ังทะเลด าทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของประเทศบลัแกเรยี ชาวยโุรปมกั

เลอืกใชเ้วลาพักผอ่นในชว่งฤดรูอ้นมาอาบแดดหรอืเลอืกเลน่กจิกรรมทางทะเล อกีทัง้เมอืงเวอรน่์าก็มี

ความพรอ้มทีจ่ะตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วจากทัว่โลกไมว่า่จะเป็นโรงแรมระดับหา้ดาว รสีอรท์ & สปา ทีเ่ปิด

ใหบ้รกิารนักทอ่งเทีย่วอยูท่ัว่บรเิวณ  

จากนัน้น าทา่นเขา้ชม มหาวหิารแหง่เมอืงเวอรน์า่ เป็นจดุศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายออรโ์ธดอก

ประจ าเมอืงเวอรน่์า ตวัมหาวหิารมขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับสองรองจากมหาวหิารอเล็กซานเดอร ์เนฟสก ีใน

กรงุโซเฟีย ภายในประดับตกแตง่ดว้ยภาพวาดนักบญุตา่งๆ โดยจะเนน้ใชส้ฟ้ีาและสทีองทีใ่หค้วามรูส้กึ

สงบนิง่ โดยผูค้นทีเ่ขา้มาสกัการะในมหาวหิารแหง่นีม้กัเขา้จะมายนืขอพรบรเิวณโดมหลกัทีม่ภีาพวาด

ของพระเยซเูปรยีบเสมอืนการไดรั้บพรจากพระเจา้เพือ่ความเป็นมงคล 

จากนัน้น าทา่นเขา้ชม สวนสาธารณะซกีารเ์ดน (Sea Garden) เป็นสวนเกา่แกท่ีส่ดุและกลา่วกนัวา่

เป็นสวนทีม่คีวามใหญท่ีส่ดุในคาบสมทุรบอลขา่น ตัง้อยูต่ามแนวชายฝ่ังของเมอืงในทะเลสดี า 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม, อาหารทอ้งถิน่ (บฟุเฟ่ต)์ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOTEL SHIPKA GOLDEN SANDS หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก 

09 ม.ิย. 63 

เวอรน์า่ (บลัแกเรยี)– คอนสแตนตา (โรมาเนยี) - City Park Mall of Constanta 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ** ใหท้กุทา่นน าหนงัสอืเดนิทางตดิตวัเพือ่ใชใ้นการขา้มพรหมแดน ** 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสูเ่สน้แบง่พรหมแดนประเทศบลัแกเรยีเพือ่เดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงคอนสแตนตาประ 

เทศโรมาเนยี (ระยะ 85 กม.) 

10.30 น. หลังจากผา่นขัน้ตอนการขา้มพรหมแดน น าทา่นเดนิทางไปยงัเมอืงคอนสแตนตา (ระยะ 63 กม.) 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารในโรงแรม อาหารทอ้งถิน่ 
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บา่ย เมอืงคอนสแตนตา แตเ่ดมิชือ่ Tomis ไดถ้กูยดึครองโดยชาวโรมนัประมาณ 71 ปีกอ่นครสิตกาล และ

เปลีย่นชือ่เป็น Constantiana โดยจักรพรรดโิรมนัตอ่มาภายหลังไดม้กีารเปลีย่นชือ่ใหส้ัน้ลงเป็น 

Constanta ในชว่งยคุออตโตมนัราวศตวรรษที ่13 อาจะกลา่วไดว้า่ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนัเมอืงคอนส

แตนตาเป็นเมอืงทา่ทีส่ าคญัทีส่ดุของประเทศโรมาเนยี อนัเนือ่งมาจากท าเลทีต่ัง้อยูบ่นชายฝ่ังตะวันตก

ของทะเลสดี าและเป็นเสน้ทางการเดนิเรอืทีส่ าคัญระหวา่งโรมาเนยีและตรุกเีพราะมรีะยะไมไ่กลอกีทัง้ยงั

สะดวกแกก่ารขนสง่ตอ่ไปยงักรงุบคูาเรสตเ์มอืงหลวงของประเทศอกีดว้ย 

จากนัน้น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรแ์ละโบราณคดคีอนสแตนตา เป็นพพิธิภณัฑท์ีไ่ด ้

เก็บรวบรวมเรือ่งราวทางประวัตขิองชาตขิองโรมาเนยี อาทเิชน่ รปูปัน้สมยักรกี-โรมนั  เงนิตราในสมยัยคุ

ส ารดิ อาวธุ เป็นตน้ จากนัน้น าทา่นเกบ็ภาพบรเิวณดา้นนอกของ Casino Constanta  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางยงั City Park Mall of Constanta อสิระเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร, อาหารทอ้งถิน่  

จากนัน้  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOTEL RAMADA CONSTANTA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด 

10 ม.ิย. 63 

คอนสแตนตา – บคูาเรสต–์ พพิธิภณัฑห์มูบ่า้น – อาคารรฐัสภา – จตัรุสัแหง่การปฎวิตั ิ

(โรมาเนยี) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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08.00 น.  น าท่านเดนิทางสูก่รุงบูคาเรสต ์(BUCHAREST) เป็นเมอืงหลวง นอกจากนี้ยังเป็นเมอืงอตุสาหกรรม

และเศรษฐกจิของประเทศโรมาเนีย เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของโรมาเนีย ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้อง

ประเทศ ซึง่ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าแดมโบวดิา เมอืงบูคาเรสต ์มปีระชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 2 ลา้นคน และ

เป็นเมอืงที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 ของสหภาพยุโรป นับจากจ านวนประชากรในเขตจ ากัดเมอืงดา้น

เศรษฐกจิ ถอืเป็นเมอืงทีเ่จรญิม ัง่ค ัง่ทีสุ่ดในโรมาเนยี และเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางดา้นอุตสาหกรรม

และการขนส่งของยุโรปตะวนัออก เป็นเมอืงหนึง่ทีร่ ่ารวยทีสุ่ดและครอบคลุมสิง่อ านวยความ

สะดวกดา้นการประชุม การศกึษา งานทางดา้นวฒันธรรม ชอ้ปป้ิง ฯลฯ  

ผา่นชม ประตชูยั ซึง่ตัง้อยูบ่นถนนคสิเซเลฟฟ ซึง่สรา้งเลยีนแบบประตชูยัในกรงุปารสี ในสถาปัตยกรรม

แบบโรมาเนยี (Romanian Athenaeum) ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย เลอืกซือ้สนิคา้ทีย่า่นเมอืง

เกา่ซึง่เป็นศนูยก์ลางของกรงุบคูาเรสต ์

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร, อาหารทอ้งถิน่ 

 

 

 

 

น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑห์มูบ่า้น (Village Museum) เป็นหนึง่ในพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ทีใ่หญแ่ละ

เกา่แกท่ีส่ดุของยโุรป ตัง้อยูร่มิทะเลสาบภายในสวนสาธารณะ Herastrau Park ณ กรงุบคูาเรสต ์เมอืง

หลวงของประเทศโรมาเนยี ซึง่มสีถาปัตยกรรมตา่งๆ ทีส่รา้งดว้ยไม ้ดนิ และหนิ เรยีงรายอยูร่มิทะเลสาบ 

ซึง่จะท าใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ใจวถิชีวีติดั่งเดมิของชาวโรมาเนยีมากขึน้ 

น าท่านชมภายนอก อาคารรฐัสภาหรอืท าเนยีบประธานาธบิดขีองประเทศโรมาเนยี (Palace of 

the Parliament) ท าเนยีบประธานาธบิดทีีใ่หญโ่ตโอฬารของอดตีประธานาธบิดจีอมเผด็จการ  

นโิคไล เชาเชสคู และนางเอลนิา ภรยิาผูซ้ ึง่อยากมีชวีติหรูหราประหนึ่งแบบเอวติา้ เปรอง โดย

ท าเนียบประธานาธบิดแีห่งนี้ ไดรั้บการยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภานี้ไดช้ือ่ว่ามขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 

ของโลก รองจากตกึเพนตากอนของสหรัฐอเมรกิา ตัวปราสาทนี้มคีวามสงู 12  ชัน้ พืน้ทีร่วมกันทัง้หมด

ประมาณ 340,000 ตรม. และมจี านวนหอ้งมากถงึ 1,1 00 หอ้ง ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 13 ปี จากปี ค.ศ. 

1984-1997 โดยใชส้ถาปนกิถงึ 700 คนโดยม ีอนักา้ เพเทรสค ูเป็นหัวหนา้ และใชแ้รงงานถงึ 30,000 

คน จากนัน้น าท่านชม จตัุรสัแห่งการปฎวิตั ิ (Revolution Square) โอเปรา่เฮา้ส ์(Opera 

House) โรงทหารแหง่ชาต ิ(National Military Academy)  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม, อาหารจนี  

จากนัน้  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOTEL VIENNA HOUSE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีแ่ปด 

11 ม.ิย. 63 

บคูาเรสต ์– ซบิวิ – ถนนคนเดนิ – ซกีสิโอรา่ - พพิธิภณัฑห์อนาฬกิา (โรมาเนยี) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น. น าท่านออกเดนิทางไปยัง เมอืงซบีวิ (SIBIU) ที่ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงบูคาเรสต์

ระยะทางหา่งประมาณ 270 กม. เมอืงซบีวิ เป็นเมอืงศนูยก์ลางการบรหิารและการปกครองของจังหวัดซี

บวิ เป็นเมอืงหนึง่ในบรเิวณของทรานซลิวาเนยี (Transylvania) ซึง่เป็นภูมภิาคประวัตศิาสตรท์ีต่ัง้อยู่

ทางตอนกลางของโรมาเนยี โดยมเีขตแดนดา้นตะวันออกและทางใตต้ดิตอ่กับเทอืกเขาคารเ์พเธยีน ซบี ิ

วตัง้อยู่บนรมิฝ่ังแม่น ้าซบีนิทัง้สองดา้น ซึง่เกดิมาจากแควสาขาของแม่น ้าโอลท์ มปีระชากรอาศัยอยู่

ประมาณ 140,000 คน เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญเมอืงหนึง่ทางดา้นศนูยก์ลางของวัฒนธรรมและพรอ้มกนั

กบัเมอืงของลักเซม็เบริก์ ทีถ่กูออกแบบกอ่สรา้งใหเ้ป็นเมอืงหลวงแห่งดา้นวัฒนธรรมของยโุรปส าหรับปี 

ค.ศ.2007 และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกของโลกในปีค.ศ.2004 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

 

 

 

 

น าทา่นชมโบสถซ์บีวิ ซึง่เป็นโบสถท์ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีม่ยีอดหอคอยสงูประมาณ 74 เมตรและเป็นจดุเดน่

ของเมอืงนีแ้ละมฐีานทัง้สีด่า้นทีย่ดึยอดหอไว ้โบสถแ์หง่นีถ้กูสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่14 จากโบสถห์ลัง

เกา่ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่12 และก็ใชเ้ป็นทีฝั่งศพของบคุคลส าคญัของซบีลิประมาณ 300 ปี ซึง่ตอ่มา

ในปี ค.ศ.1796 ก็มกีารประกาศหา้ม แตใ่นปี ค.ศ.1803 ก็ไดม้กีารยกเวน้เมือ่สถานทีแ่หง่นีไ้ดฝั้งรา่งของ

บารอน ซามเูอลวอน บรเูคนทล้ไวท้ีใ่ตถ้นุโบสถแ์หง่นี ้น า 

อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ ณ ถนนคนเดนิ ซึง่มสีนิคา้ทีข่ายมมีากมายหลายชนดิ ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า

หนัง แวน่ตากนัแดด หรอืจะเลอืกน่ังจมิกาแฟ ทานไอศกรมีก็ไดบ้รรยากาศไมแ่พก้นั 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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15.30 น. น าท่านออกเดนิทางไปยัง เมอืงซกีสิโอรา่ (SIGHISOARA) ทีต่ัง้อยู่ทางดา้นเหนือ ระยะทางห่าง

ประมาณ 90 กม. เมอืงซกีสิโอรา่ เป็นเมอืงศนูยก์ลางการบรหิารและการปกครองของจังหวัดมเูรส ทีต่ัง้

อยูบ่นรมิฝ่ังแมน่ ้าทารน์าวา่แมรแ์ละอยูใ่นพืน้ทีด่า้นประวัตศิาสตรข์องทรานซลิวาเนยี มปีระชากรอาศัยอยู่

ประมาณ 30,000 คน โดยในชว่งราวศตวรรษที ่12 พวกเยอรมนัทรานซลิวาเนยีนแซก๊ซอ๊นสทีเ่ป็นพ่อคา้

วาณิชยแ์ละพวกทีม่ฝีีมอืดา้นหัตถกรรม ไดรั้บเชญิจากกษัตรยิข์องฮังการใีหเ้ขา้มาอยู่อาศัยตัง้ถิน่ฐาน

และชว่ยปกป้องโดยการเป็นแนวหนา้ในราชอาณาจักรของพระองค ์และจากดา้นการบันทกึก็มพีวกแซก๊

ซอนสไ์ดเ้ขา้มาอาศัยอยู่ในปี ค.ศ.1191 และไดส้รา้งเมอืงใหม้คีวามสวยงามเจรญิรุ่งเรอืงมาถงึจนทุก

วันนี ้และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1999 

น าท่านเดนิชมเมอืง เขา้ชมพพิธิภณัฑห์อนาฬกิา (CLOCK TOWER) ทีม่ชี ือ่เสยีง น าท่านชมแต่ละ

หอ้งภายในหอนาฬกิา ซึง่ใชเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีเ่ก็บสะสมของมคีา่ทีข่ดุไดภ้ายในเมอืงนี้ แลว้น าท่านขึน้ชม

ทัศนยีภาพของเมอืงซกิสิวาราจากยอดสงูสดุของหอนาฬกิา  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม, อาหารทอ้งถิน่ 

จากนัน้  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOTEL MERCURE BINDERBUBI SIGHISOARA 

หรอื เทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่กา้ 

12 ม.ิย. 63 

ซกีสิโอรา่ – บราน – ปราสาทแดรก๊คลูา่ – โบสถด์ า -  บราซอฟ(โรมาเนยี) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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08.00 น. จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบราน (BRAN) ทีต่ัง้อยูท่างดา้นตะวันออก ระยะทางห่างประมาณ 130 

กม. เมอืงบราน เป็น เมอืงซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นทีอ่ยูข่องแวมไพรห์รอืแดร๊กคลูา่  

น าท่านเขา้ชม ปราสาทบราน (Bran Castle) หรือที่รูจ้ักกันในนามของ ปราสาทแดร๊กคูล่า 

(Dracula’s Castle) ปราสาทนี้ถูกสรา้งขึน้ในในศตวรรษที ่14 เป็นปราสาททีไ่ดรั้บการยกย่องว่า

สวยงามทีส่ดุในโรมาเนยี ตัง้เดน่เป็นสงา่อยูบ่นยอดสรา้งขึน้เพือ่เป็นป้อมควบคุมเสน้ทางการคา้และเก็บ

ภาษีระหว่างแควน้วาลันเซยีและแควน้ทรานซลิวาเนีย ภายในตัวปราสาทมหีอ้งต่างๆมากมาย ซึง่จัด

แสดงวถิคีวามเป็นอยู ่หอ้งแสดงอาวุธโบราณ ตูโ้บราณอายหุลายรอ้ยปีทีแ่กะสลักลวดลายสวยงดงาม 

นอกจากนีย้งัมกีารจัดแสดงสิง่ของเครือ่งใชอ้กีมากมาย ใหท้า่นไดช้มและถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

ท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงบราซอฟ (BRASOV) ที่ตัง้อยู่ทางดา้นตะวันออกเฉียงใต ้ระยะทางห่าง

ประมาณ 30 กม. เมอืงบราซอฟ เป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุแห่งแควน้ทรานซลิวาเนีย แควน้ทีส่วยงามและมี

ชือ่เสยีงของโรมาเนยี แควน้นีเ้กดิขึน้ในศตวรรษที1่2 โดยชาวแซกซอนสซ์ ึง่เคยถูกปกครองโดยชนชาติ

เยอรมนัและเป็นศนูยก์ลางการคา้ของชาวแซกซอนส ์อาคารโดยทั่วไปจงึตกแตง่ตามสไตลเ์ยอรมนั  

น าทา่นเขา้ ชมโบสถด์ า (Black Church) เป็นโบสถท์ีม่ชี ือ่เสยีงซึง่จัดเป็นโบสถส์ถาปัตยกรรมโกธคิที่

ใหญ่ทีสุ่ดของโรมาเนีย ซึง่ในเริม่แรกไม่ไดม้หีลักฐานแน่นอนว่าถูกสรา้งเมือ่ใด แต่ไดส้รา้งขึน้ใหเ้ป็น

โบสถโ์รมันคาธอลคิเพือ่อทุศิใหพ้ระแม่มาร ีเพือ่ทดแทนโบสถห์ลังเกา่ทีม่กีารปฏริูปสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.

1383-1385 หลังจากทีถู่กพวกมองโกลบกุเขา้มาท าลายเมือ่ปี ค.ศ.1242 และปี ค.ศ. 1477 ก็ไดม้กีาร

กอ่สรา้งเพิม่เตมิขึน้อกีหลังจากทีพ่วกเตอรก์สิบกุเขา้ท าลายในปี ค.ศ.1421 

จากนัน้น าชมตลาดใหญใ่จกลางเมอืง ถนนคนเดนิ สนิคา้ทีข่ายมมีากมายหลายชนดิ ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า

หนัง เครือ่งใชใ้นบา้น และโดยเฉพาะรา้นหนังสอืทีไ่ดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมาก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม, อาหารทอ้งถิน่ 

จากนัน้  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOTEL ESCALADE BRASOV หรอืเทยีบเท ่
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วนัทีส่บิ 

13 ม.ิย. 63 

บราซอฟ – อาซูกา้ - ซนีายา่ – ปราสาทเปเลส -  บคูาเรสต ์(โรมาเนยี)  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาซูกา้ (AZUGA) เมอืงเล็กๆในจังหวดั พาโฮวา ทีต่ัง้อยูท่า่มกลางทบุเขาใน

แหง่แควน้วอลลาเชยี เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในการท าไวนข์องประเทศโรมาเนยี 

10.15 น. น าทา่นเขา้ชมโรงานผลติไวน ์Azuga Rhein Cellars เป็นโรงผลติไวนท์ีม่ชี ือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุใน

ทอ้งทีน่ี ้** พเิศษใหท้า่นไดช้มิไวนท์อ้งถิน่ ** 

10.00 น. น าทา่นออกเดนิทางไปยงั เมอืงซนิายา่ (SINAIA) ซึง่ตัง้อยูท่างทศิเหนอื ระยะทางประมาณ 60 กม. 

เมอืงซนิายา่ ตัง้อยูใ่นจังหวดัพราโฮวา่และเป็นพืน้ทีท่างดา้นประวตัศิาสตรข์องมนัเทเนยี และมชีือ่เสยีง

ทางดา้นเป็นเนนิเขาสงูทีอ่ยูเ่หนอืระดับน ้าทะเลประมาณ 760-860 เมตรและเป็นทีต่ัง้ของสกรีสีอรท์อกี

ดว้ย 

 

 

 

 

11.40 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทเปเลส (Peles Castle) ซึง่ตัง้อยูใ่นหบุเขาบเูซกใิกลกับัเมอืงซนิา

ยา่ เป็นปราสาททีป่ระทับในฤดรูอ้นของกษัตรยิ ์ปราสาทแหง่นีไ้ดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นปราสาทอกีแหง่ที่

สวยทีส่ดุในโลก เนือ่งจากตัง้อยูก่ลางป่าสนบนเทอืกเขาคารเ์ปเทยีน ปราสาทนีถ้กูสรา้งขึน้โดยเจา้ชาย

คาลอสที ่1 กษัตรยิแ์หง่โรมาเนยีในสมยัศตวรรษที ่19 ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 10 ปี โดยเริม่ปี ค.ศ.1873-

1973 ความงดงามของปราสาทแหง่นี ้มใิชอ่ยูท่ีค่วามยิง่ใหญข่องตวัปราสาทแตอ่ยูท่ีก่ารตกแตง่ภายใน

อยา่งหรหูรางดงาม เป็นปราสาททีร่วบรวมงานศลิปะทีส่วยงามมากมายจากประเทศตา่งๆ ในยโุรป เชน่ 

โคมไฟระยา้จากอติาล ีรปูภาพตดิผนังจากฝร่ังเศส ฯ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย  อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

20.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิโอโทเพนน ี เมอืงบคูาเรสต ์เพือ่ท าการตรวจเอกสารการเดนิทาง 
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วนัทีส่บิเอ็ด 

14 ม.ิย. 63 

โดฮา – กรงุเทพฯ 

00.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุโดฮา โดยเทีย่วบนิที ่QR220 

05.20 น. เดนิทางถงึ กรงุโดฮา เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

08.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่QR832  

19.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

 

*** ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะของเงนิบาททีไ่มค่งที ่ 

 การเปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทางบรษิทัฯ 

จะยดึถอืผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั *** 

คา่ทวัรต์อ่ทา่น : อตัราคา่บรกิารนีส้ าหรบัผูเ้ดนิทาง  15 ทา่น ขึน้ไป 

 ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2-3 ทา่น)                                                         ทา่นละ 

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว                                             หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 

94,900.-          

7,900.- 

ราคาอาจมกีารปรบัขึน้-ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 

ประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่น ัน้ (คดิ ณ วันที ่2 มกราคม 2563 ) 

การจองทวัร ์(กรณุาจองทวัรอ์ยา่งนอ้ย 1 เดอืน กอ่นจะเดนิทาง) : 

 หากท่านสนใจ และประสงคจ์ะเดนิทาง กรุณาจองทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าล่วงหนา้ 41,000 บาท/ท่าน (เพือ่เป็นการ

ยนืยนัการเดนิทางของทา่น) 

 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 30 วัน กอ่นการเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทาง

บรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

คา่ทวัรร์วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดั โดยสายการบนิกาตา้ร ์แอรเ์วย ์ตามเสน้ทางทีก่ าหนดไวใ้นโปรแกรมพรอ้มน ้าหนัก

กระเป๋าเดนิทางน ้าหนักตามทีส่ายการบนิก าหนด 

เงือ่นไข  ไมส่ามารถท าการ REFUND ไดท้กุกรณี 
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 ไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูโ้ดยสารไดท้กุกรณี 

 ไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นตัว๋กรุ๊ป จะตอ้งเดนิทางไปและกลับพรอ้มคณะ 

 คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามนั และคา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ทีพ่ักโรงแรมตลอดการเดนิทาง (พกั 2-3 ทา่น / หอ้ง) 

 คา่อาหารตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

 คา่น ้าดืม่ (น ้าเปลา่) บนรถโคช้วันละ 1 ขวด / ทา่น 

 คา่พาหนะ รถรับ-สง่ ตลอดการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่ามระบใุนโปรแกรม 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้  < มวีซีา่แลว้ลดทา่นละ 2,400 บาท > 

 คา่บรกิารมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถ ตลอดการเดนิทาง 

 คา่บรกิารน าทัวร ์และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 1 ทา่น 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ1,000,000บาทและคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 

500,000 บาท (ประกนัไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีายตุ ัง้แต7่5ปีขึน้ไป) 

คา่ทวัรไ์มร่วม 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ และพนักงานบรกิารฯ รวมทัง้สิน้ 45 ยโูรตลอดทัง้ทรปิ 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์คดิเป็น 33 ยโูร ตลอดทัง้ทรปิ หรอืขึน้อยูก่บัความพอใจของทา่น 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) 

 คา่จัดท าเอกสาร และคา่ท าธรรมเนยีมวซีา่ของคนตา่งดา้ว 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพักค่าอาหารและ

เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากท่านทาน

ไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัของสายการบนิ (หากมกีารปรับขึน้) ราคาเชค็ ณ วันที ่02 มกราคม 2563 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของพรเีมีย่มตา่งๆ 

การยกเลกิการจองทวัร ์: 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน  หักค่าใชจ้่าย 1,000 บาท/ท่าน (ยกเวน้ค่าวีซ่าที่ยืน่

และตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกลว่งหนา้และกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่ง

วันหยดุหรอืเทศกาล (สงกรานต ์วันแรงงาน ชว่งเดอืน

ตุลาคม และปีใหม่) ทีต่อ้งการันตี มัดจ ากับทางสาย

การบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีาร การันตคี่ามัดจ าทีพ่ัก โดยตรง

หรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ
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และไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน  หักคา่มดัจ า 41,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน  หักคา่มดัจ า 41,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน  หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น 

การน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม 

เอกสารในการยืน่วซีา่ : ประเทศบลัแกเรยี 

 (ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 20-30 วันท าการ) 

- หนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 แผ่น 

- รูปถ่ายส ีพืน้หลังสขีาวเท่านัน้ ขนาด 2 นิว้ 2 ใบ (ทางสถานทูตไม่พจิารณารูปทีถ่่ายเอง) 

- ส าเนาทะเบยีนบา้นอย่างละ 1 ใบ 

- ส าเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ใบ  

- ส าเนาใบสตูบิัตรกรณีทีเ่ด็กทีม่อีายตุ า่กว่า 20 ปี (แปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้และมตีรา

ประทับ บรษัิททีถ่กูตอ้ง) 

- ส าเนาทะเบยีนสมรส (แปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้และมตีราประทับ บรษัิททีถ่กูตอ้ง) 

- ส าเนาใบหย่าหรอืส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ) 

- ส าเนาใบเปลีย่นชือ่และเปลีย่นนามสกุล (ถา้ม)ี 

-  

หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับตอ้งแปลเป็นภาษาอังกฤษ ทีม่ตีราประทับ บรษัิททีจ่ดทะเบยีนแปล และถูกตอ้งเท่านัน้  

- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิบัญชอีอมทรัพย ์(Bank certificate) โดยตอ้งขอจากทางธนาคารเท่านัน้ 

- ส าเนาถ่ายจากสมุดเงนิฝากบัญชอีอมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน พรอ้มหนา้บัญชหีนา้แรก (หากมกีารต่อเล่ม กรุณา

ส าเนาหนา้แรกของเล่มทีต่่อพรอ้มกับตัวเลขบัญชเีงนิฝากเป็นปัจจุบัน) หรอื statement จากธนาคาร ในกรณีทีม่ี

รายการบันทกึขา้มเดอืน 

- หลักฐานการท างาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านัน้) 

กรณีเป็นพนักงาน  

 จดหมายรับรองการท างานจากบรษัิท ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน และชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิหล้าหยดุ  

 หากเกษียณอายุ กรุณาชีแ้จง้เป็นลายลักษณ์อักษร (เป็นจดหมาย) เกีย่วกับทีม่าของการเงนิและกรุณาแนบ

เอกสารทีส่ามารถยืน่ยันไดว้่าเกษียณอายุแลว้ เชน่ บัตรราชการ บัตรพนักงาน ฯลฯ พรอ้มประทับตราของบรษัิท 

กรณีเป็นขา้ราชการ / รัฐวสิาหกจิ  
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 จดหมายรับรองจากหน่วยงานและส าเนาบตัรราชการ พรอ้มประทับตราองคก์ร 

เกษียณอายรุาชการ ส าเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอาย ุ1 ใบ 

กรณีเป็นเจา้ของกจิการ  

 ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้

เซน็ตชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (อายสุ าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน) (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

กรณีเป็นนักเรยีนหรอืนักศกึษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจบุนัเทา่นัน้) 

 จดหมายรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู ่และส าเนาบตัรนักศกึษาพรอ้มทัง้เซน็ชือ่รับรอง

ส าเนา พรอ้มประทับตราสถาบัน 

เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี  

 จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา หรอืหาก

เด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมาย

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บับตุร 

กบัผูท้ีบ่ตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปท าทีส่ านักงานเขตทีท่ าเบยีนบา้นอยู ่ (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบดิาและ

มารดา) และบดิาหรอืมารดจะตอ้งไปเซน็ตเ์อกสารตอ่หนา้เจา้ทีรั่บยืน่วซีา่ 

กรณีเป็นแมบ่า้น  

 ส าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลักฐานการเงนิของตัวเองหรอืของสามกี็ได ้

ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ีเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มกบัเขยีนชือ่-

นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบตุร ทีม่ดีว้ยกนั)  

*** หากเอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่จ าเป็นตอ้งแปลเพือ่ใหเ้ป็นภาษาองักฤษ หรอืภาษาทอ้งถิน่ และจ าเป็นตอ้งมี

ตราประทบัจากรา้นแปลเอกสาร ทางบรษิทั ฯ ใครข่ออนญุาตใหท้า่นผูเ้ดนิทางแปลมาใหพ้รอ้มเพือ่ยืน่ใหก้บัทาง

สถานทตู แตห่ากทา่นไมส่ะดวกทีจ่ะท าการแปลดว้ยตนเอง ทางบรษิทั ฯ ยนิดใีหค้วามชว่ยเหลอื แตจ่ะขอเรยีก

เก็บคา่ใชจ้า่ยในสว่นทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ *** 

สมัภาระ และคา่พนกังานยกสมัภาระ  

 โปรแกรมการทอ่งเทีย่วนี ้ก าหนดใหผู้เ้ดนิทางมสีมัภาระใบใหญน่ ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. ทา่นละ 1 ใบ และมกีระเป๋าแบบ 

Hand Carry น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก. อกีท่านละ 1 ใบ ค่าใชจ้่ายสว่นเกนิอาท ิบรกิารยกกระเป๋าเขา้หอ้งพักของโรงแรม 

(Porter Service), ค่าน ้าหนักสว่นเกนิของสายการบนิระหว่างประเทศ หรอื ภายในประเทศ เป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ทีผู่ ้

เดนิทางจะตอ้งรับผดิชอบเอง ความเสยีหายของสมัภาระ, การสญูหายของกระเป๋า อันเกดิจากสายการบนิ ทางสายการ

บนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบตอ่การสญูหายของสมัภาระใบใหญ่ใน

วงเงนิสงูสดุ 10,000 บาท / ทา่น 
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หมายเหต ุ: 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม สถานทีท่ ่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ท่องเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดนิทางแทน 

 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่ักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื 

ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื 

จากอุบัตเิหตุต่างๆ  ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ เนื่องจากมสี ิง่

ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่ม

เสยี หรอืดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวร์

เป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทูต (เล่มสแีดง) เดนิทางกับ

คณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะ

โดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะ

ใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ท่านทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยันว่าทัวรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง 
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แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 หากในกรณีที่สายการบนิมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบนิ ซึง่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่

รับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สัน้ 

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีุณหภมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจ

อยา่งละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วม

เป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืน

ระหวา่งประเทศ (ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่ง

ได ้และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสญูหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นีจ้ะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของท่านเกดิความช ารุด หรอืสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้ ในระหวา่งการเดนิทาง 
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โปรดทราบ 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่  

 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั มา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทาง

เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

ทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทนัท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


