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ก าหนดการเดนิทาง  

มนีาคม 21 - 29 มนีาคม 2563 59,900.- 

เมษายน 11 – 19 เมษายน 2563 64,900.- 

เมษายน-พฤษภาคม 30 เมษายน – 08 พฤษภาคม 2563 59,900.- 

มถินุายน 04 – 12 มถินุายน 2563 59,900.- 

 

 

 

วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ  

18.00 น. คณะพรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม  ิ ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทางเขา้ที ่8 แถว Q 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิกาตา้ร ์แอรเ์วย ์(QR) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกใหแ้กท่า่นในการเชค็อนิและตรวจสมัภาระ 

21.05 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยเทีย่วบนิ QR839 

 

วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา 

วันทีแ่รก กรงุเทพฯ-โดฮา BKK-DOH QR 839 21.05-00.40 

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

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

วันทีเ่กา้ โดฮา-กรงุเทพฯ DOH-BKK QR 832 08.30 – 19.00 

โซเฟีย-รีลา่-พลอฟดิฟ-เวลีโค ทารโ์นโว-บูคาเรสต-์ซีบิว 

ซีกิสโอรา่-บราซอฟ-บราน-ซินายา่ 
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วนัทีส่อง กรงุโดฮา – โซเฟีย  (บลัแกเรยี) - มหาวหิารอเล็กซานเดอร ์เนฟสก ี- จตัรุสับทัเทนเบริก์ 

00.40 น. เดนิทางถงึกรงุโดฮา เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

06.50 น. ออกเดนิทางสูก่รงุโซเฟีย โดยเทีย่วบนิที ่QR227 

12.00 น. เดนิทางถงึกรงุโซเฟีย ประเทศบลัแกเรยี หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากร 

บา่ย น าทา่นชมเมอืงโซเฟีย (Sofia) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของสาธารณรัฐบลัแกเรยี และเป็น

เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในเรือ่งจ านวนประชากรเป็นอนัดับที ่47 ของสหภาพยโุรป ตัง้อยูท่างตะวันตกของ

บลัแกเรยี ตัง้อยูเ่ชงิเขาวโิตชา เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตร ์เกา่แกย่าวนานถงึ 7,000 ปี ซึง่ยงัคงเหลอื

 รอ่งรอยใหเ้ห็นจากโบราณสถานในยคุตา่งฯ แตเ่ป็นทีน่่าเสยีดายทีถ่กูท าลายเสยีหายไปมาก เมือ่ครัง้

 สงครามรัสเซยี - ตรุก ีเมือ่ 200 กวา่ปีทีแ่ลว้ โซเฟีย ยงัเป็นเมอืงศนูยก์ลางของการขนสง่สนิคา้ทางบกที่

ส าคญัของคาบสมทุรบอลขา่นอกีดว้ย 

 

 

 

 

15.00 น. น าท่านไปชม มหาวหิารอเล็กซานเดอร ์เนฟสก ี(Alexander Nevsky Cathedral) ซึง่ถอืเป็น

มหาวหิารครสิตจักรนกิายออรโ์ธด๊อกซท์ีใ่หญอ่นัดับหนึง่ของโลก มหาวหิารนีม้รีปูแบบการกอ่สรา้งของนี

โอไบแซนไทน ์ซึง่ออกแบบโดยสถาปนคิ อเล็กซานเดอร ์โพมรีานทเ์ซฟ เป็นมหาวหิารทีก่ารกอ่สรา้ง

ในแบบโดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ที่มีความสูงถงึ 53 เมตร ตกแต่งดว้ยหนิอ่อนที่วจิติรตระการตา 

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

น าทา่นไปชม 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 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร, อาหารทอ้งถิน่ 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOTEL FESTA SOFIA หรอืเทยีบเทา่ 

 

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

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

08.30 น. ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงและเลือกซือ้สนิคา้แบรนด์เนมชือ่ดังกันตามอัธยาศัยในย่าน ไวโตช่า บูเลอวารด์ 

(Vitosha Boulevard) ยา่นชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงโซเฟียอกีแหง่หนึง่ และยงัเป็นถนนคนเดนิใน

ยามค ่าคนื ซึง่จะมหีา้งสรรพสนิคา้ และรา้นรวงตา่งๆ รวมไปถงึรา้นอาหาร รา้นชา กาแฟ และบารต์า่งๆ ไว ้

ใหไ้ดน่ั้งพักผอ่นหยอ่นกาย หลังจากทีไ่ดเ้ดนิจับจา่ยใชส้อยกันมา สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางไปยัง

ภตัตาคาร ซึง่อยูไ่มไ่กลจากยา่นชอ้ปป้ิงแหง่นี ้

10.00 น. ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านออกเดนิทางสู ่ภูเขารลี่า ทีร่ะดับความสงู 1,147 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ซึง่

สามารถมองเห็นแมน่ ้ารลิสกา้และดรสุยา่ วทิซา่ ทีไ่หลอยูเ่บือ้งลา่งไดอ้ยา่งสวยงาม  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นไปชม อารามมรดกโลกรลีา่ (Rila Monastery) เป็นอารามของครสิตน์กิายออรโ์ธดอกซท์ีม่ี

ช ือ่เสยีงทีส่ดุและมผีูเ้ยีย่มชมมากทีส่ดุของบลักาเรยี ตัง้อยูบ่นจดุทีม่ทีวิทัศนส์วยงามของ และไดร้บัการ

ขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.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 
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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    

15.00 น. น าทา่นออกเดนิทางไปยัง เมอืงพลอฟดฟิ เป็นเมอืงศูนยก์ลางการบรหิารและการปกครองของจังหวัด

พลอฟดฟิ ทีม่คีวามใหญเ่ป็นอนัดับสองของประเทศ  

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOTEL LEIPZIG หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ พลอฟดฟิ – คาซานลคั –  เวลโีค ทารโ์นโว (บลัแกเรยี) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

08.30 น. น าทา่นชม เมอืงเกา่พลอฟดฟิ (Plovdiv Old City) สว่นทีเ่กา่แกข่องตัวเมอืงไดรั้บการอนุรักษ์ทาง

สถาปัตยกรรม ซึง่ท าให ้พลอฟดฟิ ยงัคงมกีลิน่อายของยคุเรอเนสซองจนถงึ ปัจจบุนั สภาพตกึรามบา้น
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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 

จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเดนิเลอืกซือ้สนิคา้ ณ ถนนคนเดนิ อาทเิชน่ ผลติภณัฑจ์ากดอกกหุลาบซึง่เป็น

สนิคา้ขึน้ชือ่ของประเทศบลัแกเรยีทีเ่ป็นไมว่า่จะเป็น สบู ่น ้ามนัหอมทีส่กดัจากดอกกหุลาบ โลชัน่ทาผวิ 

ที ่หรอื เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

 

 

 

 

 

บา่ย น าทา่นออกเดนิทางไปยงั เมอืงเวลโีค ทารโ์นโว (Veliko Tarnovo) ทีต่ัง้อยูใ่นบลัแกเรยี ระยะทาง

หา่งประมาณ 180 กม.โดยเดนิทางผา่นขา้มพรมแดนโรมาเนยีไปยงับลักาเรยี ทีด่า่นอารบ์านาสซ ีซึง่เป็น

หมูบ่า้นเกา่แกแ่หลง่ชมุชนของชาวอลับาเนยีและชาวกรซีทีเ่ขา้มาตัง้รกรากตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่16 ให ้

ทา่นไดช้มอาคารบา้นเรอืนสวยงามแปลกตาทีป่ลกูสรา้งแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบ Bulgarian 

National Revival ซึง่บางทกี็ถกูเรยีกวา่ บลัแกเรยีนเรอเนสซองส ์(Bulgarian Renaissance) 

เวลโีค ทารโ์นโว เป็นเมอืงเกา่แกท่ีต่ัง้อยูร่มิแมน่ ้ายานตา ทีม่คีวามใสสะอาดราวกบักระจกสะทอ้นอยู่

เบือ้งลา่ง และยงัตัง้อยูบ่นเนนิเขาถงึสามลกู คอื ทซาเรเวทส ์ ทราเปซทีซาและซเวทา โกรา่ 

นอกจากนัน้ยงัเคยเป็นเมอืงหลวงแหง่ทีส่องของอาณาจกัรบลัแกเรยี เป็นเมอืงทีม่ป้ีอมปราการ โบสถ ์

พพิธิภณัฑ ์มากมาย นอกจากนีแ้ลว้แหง่ประวัตศิาสตรแ์หง่นีย้งัไดช้ือ่วา่เป็นหนึง่ในดนิแดน ทีม่กีารตัง้ถิน่

ฐานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในบลัแกเรยีอกีดว้ย โดยในยคุกลางนัน้ เวลโีค ทารโ์นโว ถอืไดว้า่เป็นเมอืงป้อม

ปราการทีม่คีวามแข็งแกรง่อกีแหง่ของบลัแกเรยี 

จากนัน้น าท่านเดนิเล่นที ่ถนนซาโมวอดสกา้(Samovodska) ซึง่เป็นถนนทีไ่ดรั้บความนยิมส าหรับ

นักทอ่งเทีย่วเป็นอยา่งมาก เนือ่งจากทีน่ีจ้ะมสีนิคา้ทอ้งถิน่ และของทีร่ะลกึขายอยูเ่ป็นจ านวนมาก 



Page 7 of 18 

 
 

 
 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOTEL PANORAMA  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ เวลโีค ทารโ์นโว - ปราสาทซารเีวทส ์– เมอืงบคูาเรสต(์โรมาเนยี) - จตัรุสัแหง่การปฎวิตั ิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

** ใหท้กุทา่นน าหนงัสอืเดนิทางตดิตวัเพือ่ใชใ้นการขา้มพรหมแดน ** 

08.30 น. น าท่านเขา้ชม ปราสาทซารเีวทส ์(Tsarevets Castle) เป็นป้อมปราการในยคุกลางทีส่ าคัญและมี

ชือ่เสยีงทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลกทีต่ัง้อยูบ่รเิวณรมิแมน่ ้ายานตา ซึง่ในอดตีเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของกษัตรยิแ์ละมี

โบสถท์ีใ่นเป็นสถานทีป่ระกอบพธิกีรรมทางศาสนา แต่ในปัจจุบันไดม้กีารตกแต่งดว้ยศลิปะร่วมสมัยที่

สวยงามและแปลกตา ปัจจุบันไดม้กีารท านุบ ารุงรักษาอยูต่ลอดเวลาจงึท าใหป้้อมปราการแหล่งนี้อยูใ่น

ลักษณะทีค่อ่นขา้งสมบรูณ์ และไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสูพ่รหมแดนโรมาเนยี 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

 

 

 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูก่รงุบคูาเรสต ์(BUCHAREST) เมอืงหลวงของประเทศโรมาเนยี นอกจากนีย้งั

เป็นเมอืงอตุสาหกรรมและเศรษฐกจิของประเทศโรมาเนยี ถอืเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของโรมาเนยี ตัง้อยู่

ทางตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศ ซึง่ปัจจบุนั เมอืงบคูาเรสต ์มปีระชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 2 ลา้นคน 

และเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุเป็นอนัดับ 6 ของสหภาพยโุรป นับจากจ านวนประชากรในเขตเมอืง สว่น

ทางดา้นเศรษฐกจิ ถอืเป็นเมอืงทีเ่จรญิม ัง่ค ัง่ทีส่ดุในโรมาเนยี และเมอืงหนึง่ในเมอืงทีร่ า่รวยทีส่ดุ
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และครอบคลมุสิง่อ านวยความสะดวกไมว่า่จะเป็นดา้นการประชุม การศกึษา งานทางดา้น

วฒันธรรมฯลฯ ผา่นชม ประตชูยัโรมาเนยีน (Arcul de Triumf) ซึง่สรา้งเลยีนแบบประตชูยัในกรงุ

ปารสี ในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนยี จากนัน้น าทกุทา่นผา่นชม  อาคารรฐัสภา หรอื ท าเนยีบ

ประธานาธบิดขีองประเทศโรมาเนยี (Parliament Palace) ทีต่ัง้อยูใ่นใจกลางของบคูาเรสต ์โดย

ท าเนยีบประธานาธบิดแีหง่นี ้ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นอาคารรัฐสภานีไ้ดช้ ือ่วา่มขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับ 2 

ของโลก รองจากตกึเพนตากอนของสหรัฐอเมรกิา และมจี านวนหอ้งมากถงึ 10,000 หอ้ง 

16.00 น. น าทกุทา่นเดนิชมใจกลางเมอืงเกา่ ทา่นจะไดช้ม จตัรุสัแหง่การปฎวิตั ิ(Revolution Square) ซึง่

เป็นสถานทีแ่หง่ประวัตศิาสตรข์องโรมาเนยีในการปฏริปูการปกครอง ตลอดเสน้ทางการเดนิชมเมอืงเกา่

ทา่นจะไดส้มัผัสบรรยากาศทีแ่สนโรแมนตกิและไดถ้า่ยภาพอาคารสวยงามตามสไตลย์โุรป 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOTEL NOVOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่ก บคูาเรสต ์– เคอรท์ ีเดอ อารเ์กส – ซบีวิ(โรมาเนยี) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

08.30 น. น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเคอรท์ ีเดอ อารเ์กส (CURTEA DE ARGES) เมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นราชธานี

แหง่แรกของราชรัฐวัลลัคเฮยี 

  น าท่านชม มหาวหิารแหง่เมอืงเคอรท์ ี เดอ อารเ์กส ทีส่วยงามทีสุ่ดของโรมาเนีย สถาปัตยกรรม

แบบไบเซนไทน์ที่ผสมผสานศิลปะแบบแขกมัวร์เขา้ไวแ้ละที่โดดเด่นคือยอดโดมสูงบนหอคอย

ทรงกระบอก สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1517 โดยดา้นในเป็นสสุานหลวงของกษัตรยิแ์หง่โรมาเนยีและภรรยา  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
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บา่ย หลังจากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงซบีวิ จากนัน้น าทา่นเดนิชม เมอืงซบีวิ  เมอืงซึง่ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืง

มรดกโลก โดยองคก์ารยูเนสโก UNESCO เมือ่ปีค.ศ.2004 และในปีค.ศ.2007 เมอืงนี้ยังไดรั้บการ

ยกย่องใหเ้ป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรป ตดิอันดับสถานที่ที่งดงามที่สุดของยุโรปและเป็น

ศูนยก์ลางทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญทีสุ่ดของโรมาเนีย ชมบา้นเรอืนทีม่คีวามโดดเด่นสวยงามตามแบบ

สถาปัตยกรรมเยอรมนัทีม่สีสีนัสวยงามดั่งเมอืงตุ๊กตา 

 อสิระใหท้า่นเดนิเลอืกซือ้สนิคา้หรอืของทีร่ะลกึทีถ่นนคนเดนิประจ าเมอืง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOTEL CONTINENTAL FORUM หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด ซบีวิ - ซกีสิโอรา่ – พพิธิภณัฑห์อนาฬกิา – บราซอฟ(โรมาเนยี) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

08.00 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
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และชว่ยปกป้องโดยการเป็นแนวหนา้ในราชอาณาจักรของพระองค ์และจากดา้นการบันทกึก็มพีวกแซก๊

ซอนสไ์ดเ้ขา้มาอาศัยอยู่ในปี ค.ศ.1191 และไดส้รา้งเมอืงใหม้คีวามสวยงามเจรญิรุ่งเรอืงมาถงึจนทุก

วันนี ้และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1999 

น าทา่นเดนิชมเมอืง เขา้ชมพพิธิภณัฑห์อนาฬกิา (CLOCK TOWER) ทีม่ชี ือ่เสยีง น าทา่นชมแตล่ะ

หอ้งภายในหอนาฬกิา ซึง่ใชเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีเ่ก็บสะสมของมคีา่ทีข่ดุไดภ้ายในเมอืงนี ้แลว้น าทา่นขึน้ชม

ทัศนยีภาพของเมอืงซกิสิวาราจากยอดสงูสดุของหอนาฬกิา 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร, อาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ สู่ เมอืงบราซอฟ (BRASOV) ทีต่ัง้อยู่ทางทศิเหนือของเมอืงบูคาเรสต์ เมอืงบรา

ซอฟเป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดแห่งแควน้ทรานซลิวาเนีย แควน้ทีส่วยงามและมชีือ่เสยีงของโรมาเนีย แควน้นี้

เกดิขึน้ในศตวรรษที่12 โดยชาวแซกซอนสซ์ ึง่เคยถูกปกครองโดยชนชาตเิยอรมันและเป็นศูนยก์ลาง

การคา้ของชาวแซกซอนส ์อาคารโดยทั่วไปจงึตกแตง่ตามสไตลเ์ยอรมนั  

 จากนัน้ น าทา่นเขา้ชมโบสถด์ า ทีม่ชี ือ่เสยีงหรอืทีรู่จั้กในนาม (Black Church) สรา้งขึน้ในปีค.ศ.

1383 ซึง่จัดเป็นโบสถส์ถาปัตยกรรมโกธคิทีใ่หญท่ีส่ดุของโรมาเนยี  

 อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั ณ ถนนคนเดนิใจกลางเมอืงเกา่ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร, อาหารทอ้งถิน่  

จากนัน้  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม RAMADA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีแ่ปด บราซอฟ – บราน – ซนีายา่ – บคูาเรสต ์(โรมาเนยี)  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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08.00 น. จากน าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงบราน (BRAN) เมอืงซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นทีอ่ยูข่องแวมไพร ์และเป็นเมอืงทีม่ี

ชือ่เสยีงมากอกีเมอืงหนึง่ของโรมาเนยี  

 น าท่านเขา้ชม ปราสาทบราน (Bran Castle) หรอืทีรู่จ้ักกันในนาม ปราสาทแดร็กคลูา่ สรา้งขึน้ใน

ในศตวรรษที ่14 เป็นปราสาททีไ่ดรั้บการยกยอ่งว่าสวยงามทีส่ดุในโรมาเนียตัง้เด่นเป็นสง่าอยูบ่นยอด 

สรา้งขึน้เพือ่เป็นป้อมควบคมุเสน้ทางการคา้ และเก็บภาษีระหวา่งแควน้วาลันเซยีและแควน้ 

  ทรานซลิวาเนยี 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร, อาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย  น าทา่นเขา้ชม ปราสาทเปเลส (Peles Castle) ซึง่ตัง้อยูใ่นหบุเขาบเูซก ิกลางป่าสนบนเทอืกเขาคาร์

  เปเทยีน เป็นปราสาททีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่สวยงาม และคงสภาพสมบรูณ์ทีส่ดุในโรมาเนยี สรา้งขึน้ 

  โดยกษัตรยิค์าโรลที ่1 เพือ่ใชเ้ป็นทีป่ระทบัในชว่งฤดรูอ้นปราสาทนีใ้ชเ้วลาสรา้งนานถงึ 10 ปี ตวั 

  ปราสาทเป็นศลิปะแบบเยอรมนั ภายในปราสาทตกแตง่หรหูราอลังการดว้ยไมแ้กะสลักเสลาลวดลาย 

 งดงาม เป็นปราสาททีร่วบรวมงานศลิปะทีส่วยงามมากมายจากประเทศตา่งๆ ในยโุรป เชน่ โคมไฟ  

 ระยา้จากอติาล ีรปูภาพตดิผนังจากฝร่ังเศส เป็นตน้ จากนัน้ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูก่รงุ  

 บคูาเรส น าทา่นสูห่า้งสรรพสนิคา้ Baneasa Shopping City mall อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง เลอืกซือ้ 

  สนิคา้ และของฝากตามอธัยาศัย 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่  

จากนัน้ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิโอโทเพนน ี เมอืงบคูาเรสต ์

 

วนัทีเ่กา้ บคูาเรสต-์โดฮา-กรงุเทพฯ 

00.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุโดฮา โดยสายการบนิกาตา้ร ์แอรเ์วย ์(QR) เทีย่วบนิที ่QR 220 

05.20 น. เดนิทางถงึกรงุโดฮา เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

08.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่QR 832 

19.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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*** ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะของเงนิบาททีไ่มค่งที ่ 

 การเปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทางบรษิทัฯ 

จะยดึถอืผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั *** 
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คา่ทวัรต์อ่ทา่น : อตัราคา่บรกิารส าหรบั จ านวนผูเ้ดนิทางต ัง้แต ่ 20 ทา่น ข ึน้ไป  

 ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น  

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว หอ้งพักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

 ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ 

  59,900.- 

6,900.- 

26,000.- 

ราคาอาจมกีารปรบัขึน้-ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 

ประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่น ัน้ (คดิ ณ วันที ่06 ธันวาคม 2563 ) 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าล่วงหนา้ 31,000 

บาท/ทา่น (เพือ่เป็นการยนืยนัการเดนิทางของทา่น) 

 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นที่

เหลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

คา่ทวัรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ-โดฮา-โซเฟีย-บคูาเรสต-์โดฮา-กรงุเทพฯ โดยสายการบนิกาตา้ร ์

แอรเ์วย ์ 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และคา่ประกนัภยัสายการบนิ 

 คา่โรงแรมทีพ่ัก 6 คนื ระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ ุ 

 คา่น ้าดืม่วันละ 1 ขวด 

 คา่พาหนะในการน าเทีย่ว ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ประเทศบลัเกเรยี) ส าหรับหนังสอืเดนิทางประเทศไทย  

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรค์นไทยคอยอ านวยความสะดวกใหแ้กท่า่นตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ1,000,000บาท และคา่รักษาพยาบาลใน

ตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท (ประกนัไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีายตุ ัง้แต7่5ปีขึน้ไป) 

คา่ทวัรไ์มร่วม : 

  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ ฯ ทา่นละ 35 ยโูร ตลอดการเดนิทาง 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ทา่นละ 27 ยโูร ตลอดการเดนิทาง หรอืขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาใน

หอ้งพักคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะ
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ตกลงกันเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กก./1ใบ/ทา่น) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัของสายการบนิ (หากมกีารปรับขึน้) 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของพรเีมีย่มตา่งๆ 

การยกเลกิ : 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน  หักคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น (ยกเวน้คา่วซีา่

ทีย่ืน่และตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกลว่งหนา้และกรุ๊ปที่

เดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาล (สงกรานต ์

วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่

ตอ้งการันต ีมัดจ ากับทางสายการบนิหรอืกรุ๊ป

ทีม่กีาร การันตคีา่มดัจ าทีพ่ัก โดยตรงหรอืโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ

และไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน  หักคา่มดัจ า 31,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน  หักคา่มดัจ า 31,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้

ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน  หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น 

การน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม 

เอกสารในการใชย้ืน่วซีา่ : บลัเกเรยี (ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 10-20 วันท าการ) 

1. พาสปอรต์ทีม่อีายกุารใชง้านเหลอือยา่งนอ้ย 6 เดอืน และส าเนาหนา้พาสปอรต์  

2. รปูถา่ยขนาด 3.5x4.5 เซนตเิมตร ฉากหลังสขีาวไมส่วมหมวก หรอืแวน่ตาขนาดใบหนา้ประมาณ 70-80% 

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน (อายตุ า่กวา่ 15 ปี ใชส้ตูบิตัร) 

4. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกุล (ถา้ม)ี 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอืใบหยา่ (ถา้ม)ี 
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6. การเงนิ จดหมายยนืยนั (BANK GUARANTEE) เทา่นัน้ หรอืใช ้Book Bank ยอ้นหลัง 6 

เดอืน 

7. การงาน 

7.1 จดหมายการท างาน เป็นภาษาองักฤษ เทา่นัน้ 

7.2 กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองทีค่ดัไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน 

7.3 กรณีเป็นนักเรยีน หรอืนักศกึษา ใหข้อหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษาตัวจรงิเทา่นัน้ และบตัรประจ าตวันักเรยีนหรอื

นักศกึษา 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม สถานทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่่องเทีย่ว

อืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดนิทางแทน 

 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่

เกดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบัตเิหตุต่างๆ  

ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ เนื่องจากมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี หรอื

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปใน

ลักษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทูต (เล่มสแีดง) เดนิทางกับคณะ 

บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกติ

นักทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์
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ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทัวรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน 

หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 หากในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับเปลีย่นตารางเทีย่วบนิ ซึง่อยูน่อกเหนอืจากการควบคมุทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่

คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สัน้ 

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

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

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกต่างกัน 

ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมมิติ ่า เครื่องปรับอากาศที่มจีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

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

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดียวกันในถุงใสพรอ้มที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบนิพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบุ วันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสญูหาย 
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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

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สาย

การบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋า

จรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ 

(Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้ดังนัน้

ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของท่านเกดิความช ารุด หรอืสญูหาย ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ในระหวา่งการเดนิทาง 

การเดนิทางเป็นครอบครวั  

 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดูแลพเิศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั มา่นและครอบครัว

ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้ง

ดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

ทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

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

ทันท ี

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 

 


