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ก าหนดการเดนิทาง  :  ราคาทัวรร์วมทกุอยา่ง ยกเวน้คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั 

 

วนัแรกของการเดนิทาง   

สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

20.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิการต์ารแ์อรเ์วย ์เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรทีน่ั่งขึน้เครือ่ง 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง   

สนามบนิสวุรรณภมู ิ- โดฮา –โซเฟีย (บลัแกเรยี) - พพิธิภณัฑบ์ลัแกเรยี - มหาวหิารอเล็กซานเดอร ์เนฟสก ี

 

02.10 น. (เวลาทอ้งถิน่) น าทา่นออกเดนิทางสู ่ประเทศบลัแกเรยี โดยสายการบนิการต์ารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่

QR837/QR227 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงโดฮา : 0530-0645 *.*.*. 

11.45 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิกรงุโซเฟีย (SOFIA) ประเทศบลัแกเรยี เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่

ทีส่ดุของสาธารณรัฐบลัแกเรยีและเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในเรือ่งจ านวนประชากรเป็นอนัดับที ่47 ของสหภาพ

ยโุรป เมอืงศนูยก์ลางของการขนสง่ สนิคา้ทางบกทีส่ าคัญของคาบสมทุรบอลขา่น เมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตร ์

เกา่แกย่าวนานถงึ 7,000 ปีซึง่ยงั คงเหลอืรอ่งรอยใหเ้ห็นจากโบราณสถานในยคุตา่งฯ แตเ่ป็นทีน่่าเสยีดาย

ทีถ่กูท าลายเสยีหายไปมาก เมือ่ครัง้สงครามรัสเซยี – ตรุก ีเมือ่ 200 กวา่ปีทีแ่ลว้ ...หลังผา่นการตรวจคน

เขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ ... 

 

บา่ย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่น เขา้ชมพพิธิภณัฑแ์หง่ชาตบิลัแกเรยี (NATIONAL MUSEUM OF HISTORY) ประวัตศิาสตรค์วาม

เป็นมา  ของชาวบลัแกเรยี มี

ส ิง่ของตา่งๆอนัล ้าคา่หายาก

มากมายทีจ่ดัแสดง ถกูสรา้ง

ขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1973 ซึง่ครัง้

แรกไดถ้กูสรา้งเพือ่ใหเ้ป็น

รปูแบบของงานแสดง

สนิ  คา้และตอ่มาไดถ้กูเปิดอยา่งเป็นทางการในปี ค.ศ.1984 เพือ่เป็นการระลกึถงึในดา้นประวตัศิาสตรข์อง

บลัแกเรยีครบ 1,300 ปี ซึง่ภายในไดม้กีารสะลมสิง่ของโบราณประมาณ 650,000 ชิน้ ซึง่ประกอบไปดว้ย

ดา้นโบราณคด ีศลิปะทีป่ระณีตและหายาก ประวตัศิาสตรแ์ละเกีย่วกบัชาตพิันธุข์องบรรพบรุษุ 
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น าทา่น ชมมหาวหิารอเล็กซานเดอร ์เนฟสก ี(ALEXANDER 

NEVSKY CATHEDRAL)  ซึง่ถอืเป็นมหาวหิารครสิตจกัรนกิาย

ออรโ์ธดอ๊กซท์ีใ่หญอ่นัดบัหนึง่ของโลก….รปูแบบการกอ่สรา้ง

ของนโีอไบแซนไทน ์ซึง่ออกแบบโดยสถาปนคิ อเล็กซาน

เดอร ์โพมรีานทเ์ซฟ เป็นมหาวหิารทีก่ารกอ่สรา้งในแบบโดม

หลังคาทรงกลมสเีขยีว ทีม่คีวามสงูถงึ  53 เมตร ตกแตง่ดว้ย

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

คน 

 

 

น าทา่น ผา่นชมโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (ST.SOPHIA CHURCH) 

หนึง่ในสถาปัตยกรรมทีอ่ยูใ่กลก้บัตลาดกลาง โดยโบสถ ์ แหง่นี้

มรีปูแบบสถาปัตยกรรมแบบ MOORISH REVIVAL ออกแบบโดย

สถาปนกิชือ่ดัง ฟรดิรชิ กรนัูนเกอร ์(FRIEDRICH 

GRÜNANGER) ชมพระราชวังเดมิที ่จตัรัุสบทัเทนเบริก์ 

(BATTENBERG SQUARE) ซึง่ปัจจบุนัพระราชวังแหง่นี ้ได ้

กลายเป็น หอศลิป์แหง่ชาต ิ(NATIONAL ART GALLERY) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่ัก RAMADA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง     

โซเฟีย - อารามรลีา่ - พลอฟดฟิ - สเุหรา่โบราณ - โรงละครกลางแจง้  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากนัน้ออกเดนิทางสู ่ เมอืงรลีา่ (RILA) (89 กม.) เมอืงทีต่ัง้อยูบ่นภเูขาทางดา้นตะวันตกเฉียงใตข้อง

ประเทศ เป็นภเูขาสงูทีส่ดุ บลัแกเรยีและเทอืกเขาบอลขา่น ทีร่ะดับความสงู 1,147 เมตร…. 

 

น าทา่น ชมอารามมรดกโลกรลีา่ (RILA MONASTERY) เป็นอาราม

ของครสิตน์กิายออรโ์ธดอกซท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุและมผีูช้มมากทีส่ดุ

ของบลัแกเรยี ตัง้อยูบ่นจดุทีม่ทีวิทัศนส์วยงามของภเูขารลีา่ ไดรั้บ

การขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1983 ชมความสวยงาม

ของวหิาร ทีก่อ่ตัง้ขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่10 
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงพลอฟดฟิ (PLOVDIV) (156 กม.) เมอืงแหง่สนุทรยีแ์ละศนูยก์ลางการบรหิาร

และการปกครองของจังหวดัพลอฟดฟิ ทีม่คีวามใหญเ่ป็นอนัดับสองของประเทศ อดตีทีน่ีค่อืเมอืงทีศ่ลิปิน 

จติรกร และปัญญาชนมาตัง้รกรากมากขึน้.. 

 

น าทา่น ชมเมอืงเกา่พลอฟดฟิ (PLOVDIV OLD CITY) สว่นที่

เกา่แกข่องตวัเมอืงไดรั้บการอนุรักษ์ทาง  สถาปัตยกรรม ซึง่ท า

ให ้พลอฟดฟิ ยงัคงมกีลิน่อายของยคุ 

เรอเนสซองจนถงึปัจจบุนั สภาพตกึรามบา้นชอ่งยงัคงอนุรักษ์ไว ้

ซ ึง่รปูแบบเดมิ.... 

น าทา่นเดนิชมเขตเมอืงเกา่บนถนนทีป่ดูว้ยแผน่หนิแบบ

โบราณ…. 

 

ผา่นชมโบราณสถานโรงละครกลางแจง้แบบ

โรมนั (PHILIPPOPOLIS THEATRE) อายกุวา่ 2,000 ปี ทีย่งัคง

สภาพสมบรูณ์ และ สภาโรมนั (ROMAN FORUM)   

 

ผา่นชมสเุหรา่  โบราณ (DZHUMAYA MOSQUE) สรา้งขึน้ใน

ศตวรรษที ่14 ในชว่งการปกครองของออตโตมนัเตริก์ โดยสรา้งทับลงไปบนโบสถค์รสิตเ์กา่เซน้ตเ์พตกา้ ใช ้

เสาขนาดใหญส่ีเ่สาครอ่มเหนอืโถงใตด้นิ 9 โถง โดมสเุหรา่เคลอืบทับดว้ยตะกัว่ และมหีอขานสงูถงึ 23 

เมตร โรงอาบนา้แบบตรุกโีบราณ (TURKISH BATH) อายยุอ้นหลังไปในครสิตศ์ตวรรษที ่16 ทีย่งัคงสภาพ

สมบรูณ์ .... 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่ัก IMPERIAL HOTEL  PLOVDIV หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง        

พลอฟดฟิ - เวลโีค ทารโ์นโว – บคูาเรสต ์(โรมาเนยี) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงเวลโีค ทารโ์นโว (VELIKO TARNOVO) (209 กม.) เป็นเมอืงเกา่แกท่ีต่ัง้อยูร่มิ

แมน่ ้ายานตา ทีม่ ี ความใสสะอาดราวกบักระจกสะทอ้นอยูเ่บือ้งลา่ง 

นอกจากนัน้ยงัเคยเป็นเมอืงหลวงแหง่ทีส่องของอาณาจกัร

บลัแกเรยี เป็นเมอืงทีม่ป้ีอมปราการ โบสถ ์พพิธิภณัฑ ์มากมาย 

นอกจากนีแ้ลว้แหง่ประวตัศิาสตรแ์หง่นีย้งัไดช้ือ่วา่เป็นหนึง่ใน

ดนิแดน ทีม่กีารตัง้ถิน่ฐานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในบลัแกเรยีอกีดว้ย… 

 

ชมอาคารบา้นเรอืนสวยงามแปลกตาทีป่ลกูสรา้งแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบ BULGARIAN 

NATIONAL REVIVAL ซึง่บางทกีถ็กูเรยีกวา่ บลัแกเรยีนเรอเนสซองส ์(BULGARIAN RENAISSANCE) 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

บา่ย น าทา่น เขา้ชมซากปราสาทปรักหักพังอนัโดดเดน่ของเมอืงปราสาทซารเีวทส ์ (TSAREVETS 

CASTLE) เป็นป้อม  ปราการ

ในยคุกลางทีส่ าคญัและมี

ชือ่เสยีงทีส่ดุแหง่หนึง่ของ

โลกทีต่ัง้อยูบ่รเิวณรมิแมน่ ้า

ยานตา ซึง่ในอดตีเป็นทีอ่ยู่

อาศัยของกษัตรยิแ์ละมโีบสถ์

ทีใ่นเป็นสถานทีป่ระกอบพธิกีรรมทางศาสนา แตใ่นปัจจบุนัไดม้ ี การตกแตง่ดว้ยศลิปะรว่มสมยัทีส่วยงาม

และแปลกตา ปัจจบุนัไดม้กีารท านุบ ารงุรักษาอยูต่ลอดเวลาจงึท าใหป้้อมปราการแหลง่นีอ้ยูใ่นลักษณะที่

คอ่นขา้งสมบรูณ์… 

 

ชมความงดงามของอาคารบา้นเรอืนทีย่า่นถนนกรูโ์ก (GURKO 

STREET) ทีน่ีท่า่นจะพบกบับา้นทีม่กีารอนุรักษ์ไวในแบบเดมิ โดย

บา้นแตล่ะหลังนัน้มคีณุคา่ทางประวัตศิาสตรม์ากมาย  
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จากนัน้น าทา่นเดนิเล่น ณ ถนนซาโมวอดสกา้ (SAMOVODSKA) ซึง่เป็นถนนทีไ่ดรั้บความนยิมส าหรับ

นักทอ่งเทีย่วเป็นอยา่งมาก เนือ่งจากทีน่ีจ้ะ  มสีนิคา้ทอ้งถิน่ และของทีร่ะลกึขายอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงรเูซ (RUSE) (107  กม.) ขา้มพรมแดนไปยงัโรมาเนยี ไดรั้บการขนานนามวา่ 

ลติเติล้เวยีนนา(LITTLE VIENNA) เป็นทีรู่จ้ักกนัมากในชว่งศตวรรษที ่19 - 20  ... 

 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงบคูาเรสต ์(BUCHAREST) (89 กม.) เมอืงหลวงประเทศโรมาเนยี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่ัก CROWN PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง   

บคูาเรสต ์- ซนิายา - ปราสาทเปเลส - บราน - เขา้ชมปราสาทแดร็กคลูา่ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงซนิายา่ (SINAIA) (140 กม.) ตัง้อยูใ่นจังหวัดพราโฮวา่และเป็นพืน้ทีท่างดา้น

ประวัตศิาสตรข์องมนัเทเนยี และมชีือ่เสยีงทางดา้นเป็นเนนิเขาสงูทีอ่ยูเ่หนอืระดบัน ้าทะเลประมาณ 760-

860 เมตร 

 

น าทา่น เขา้ชมปราสาท

เปเลส (PELES CASTLE) 

ตัง้อยูใ่นหบุเขาบเูซกใิกลักบั

เมอืงซนิายา่  เป็นปราสาทที่

ประทับในฤดรูอ้นของกษัตรยิ ์

และไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น

ปราสาทอกีแหง่ทีส่วยทีส่ดุในโลก เนือ่งจากตัง้อยูก่ลางป่าสนบนเทอืกเขาคารเ์ปเทยีน ปราสาทนีถ้กูสรา้ง

ขึน้โดยเจา้ชายคาลอสที ่1 กษัตรยิแ์หง่โรมาเนยีในสมยัศตวรรษที ่19 ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 10 ปี โดยเริม่ปี 

ค.ศ.1873-1973 ความงดงามของปราสาทแหง่นี ้มใิชอ่ยูท่ีค่วามยิง่ใหญข่องตวัปราสาทแตอ่ยูท่ีก่ารตกแตง่

ภายในอยา่งหรหูรางดงาม เป็นปราสาททีร่วบรวมงานศลิปะทีส่วยงามมากมายจากประเทศตา่งๆ ในยโุรป 

เชน่ โคมไฟระยา้จากอติาล ีรปูภาพตดิผนังจากฝร่ังเศส ฯลฯ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงบราน (BRAN) (48 กม.) ทีต่ัง้อยูท่างดา้นตะวันออก .... 
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 น าทา่น เขา้ชมปราสาทบราน (BRAN CASTLE) หรอืทีรู่จ้ักกนัในนามของ ปราสาทแดร๊กคลูา่ (DRACULA’S  

CASTLE) ปราสาทนีถ้กูสรา้งขึน้ในในศตวรรษที ่14 เป็นปราสาทที่

ไดรั้บการยกยอ่งวา่สวยงามทีส่ดุในโรมาเนยี ตัง้เดน่เป็นสงา่อยูบ่น

ยอดเขา สรา้งขึน้เพือ่เป็นป้อมควบคมุเสน้ทางการคา้และเกบ็ภาษี

ระหวา่งแควน้วาลันเซยีและแควน้ทรานซลิวาเนยี ภายในตัว

ปราสาทมหีอ้งตา่งๆมากมาย ซึง่จัดแสดงวถิคีวามเป็นอยู ่หอ้ง

แสดงอาวธุโบราณ ตูโ้บราณอายหุลายรอ้ยปีทีแ่กะสลักลวดลาย

สวยงดงาม นอกจากนีย้งัมกีารจัดแสดงสิง่ของเครือ่งใชอ้กีมากมาย….ใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศัย… 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่ัก HOTEL RAMADA BRASOV หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง                  

บราซอฟ - โบสถด์ า - บคูาเรสต ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงบราซอฟ (BRASOV) (27 กม.) เมอืงใหญท่ีส่ดุแหง่แควน้ทรานซลิวาเนยี แควน้

ทีส่วยงามและมชีือ่เสยีงของโรมาเนยี แควน้นีเ้กดิขึน้ในศตวรรษที1่2โดยชาวแซกซอนสซ์ ึง่เคยถกูปกครอง

โดยชนชาตเิยอรมนแีละเป็นศนูยก์ลางการคา้ของชาวแซกซอนส.์.. 

 

น าทา่น ชมความสวยงามของเมอืงบราซอฟ ทีถ่กูสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมทีม่คีวามงดงาม ซึง่มชีาว

โรมาเนยีนอาศัยอยู ่ ทางดา้นตะวันตกและตะวันตกเฉียงใตข้องเมอืง สว่นชาวฮงักาเรยีนอยูท่างดา้น

ตะวันออก พวกเยอรมนัอาศยัอยูท่างดา้นเหนอืและรอบๆ ตวัเมอืง 

 

น าทา่น ชมโรงเรยีนแหง่แรกของประเทศโรมาเนยี (ROMANIAN FIRST SCHOOL) ชมยา่นใจกลางเมอืง

และจัตรัุสกลางเมอืงซึง่มหีอนาฬกิาทีส่วยงามสงูโดดเดน่ ทีแ่สดงเวลาใหก้บัผูค้นทีเ่ดนิผา่นไปมา 

 

น าทา่น ชมภายนอกโบสถด์ า (BLACK CHURCH) เป็นโบสถท์ีม่ ี

ช ือ่เสยีงซึง่จัดเป็นโบสถส์ถาปัตยกรรมโกธคิทีใ่หญ ่ ทีส่ดุของ

โรมาเนยี แตไ่ดส้รา้งขึน้ใหเ้ป็นโบสถโ์รมนัคาธอลคิเพือ่อทุศิให ้

พระแมม่าร ีเพือ่ทดแทนโบสถห์ลังเกา่ทีม่กีารปฏริปูสรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ.1383-1385 หลังจากทีถ่กูพวกมองโกลบกุเขา้มาท าลายเมือ่
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ปี ค.ศ.1242 และปี ค.ศ. 1477 ก็ไดม้กีารกอ่สรา้งเพิม่เตมิขึน้อกีหลังจากทีพ่วกเตอรก์สิบกุเขา้ท าลายในปี 

ค.ศ.1421 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

บา่ย น าทา่นออกเดนิทางกลบัสู ่เมอืงบคูาเรสต ์(BUCHAREST) (170 กม.) เป็นเมอืงอตุสาหกรรมและเศรษฐกจิ

ของประเทศ ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงใต ้ของประเทศ ซึง่ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าแดมโบวดิา…เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุ

เป็นอนัดับ 6 ของสหภาพยโุรป เป็นหนึง่ในศนูยก์ลางดา้นอตุสาหกรรมและการขนสง่ของยโุรปตะวันออก 

เป็นเมอืงหนึง่ทีร่ า่รวยทีส่ดุและครอบคลมุสิง่อ านวยความสะดวกดา้นการประชมุ การศกึษา ทางวัฒนธรรม…. 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก CROWN PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง            

บคูาเรสต ์- ชมเมอืง  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่น ชมความสวยงามของเมอืงบคูาเรสต ์/ ชมจัตรัุสแหง่การปฎวิัต ิ(REVOLUTION SQUARE) โอเปรา่

เฮา้ส ์(OPERA HOUSE) โรงทหารแหง่ชาต ิ(NATIONAL MILITARY ACADEMY) ผา่นชม ประตชูยั ซึง่

ตัง้อยูบ่นถนนคสิเซเลฟฟ ซึง่สรา้งเลยีนแบบประตชูยัในกรงุปารสี ในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนยี 

(ROMANIAN ATHENAEUM) ใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศัย เลอืกซือ้สนิคา้ทีย่า่นเมอืงเกา่ซึง่เป็น

ศนูยก์ลางของกรงุบคูาเรสต…์ 

 

น าทา่น ถา่ยภาพดา้นนอกคูก่บัอาคารรัฐสภา หรอื ท าเนยีบประธานาธบิด ีของประเทศโรมาเนยี (PALACE 

OF THE PARLIA MENT) ท าเนยีบประธานาธบิดทีีใ่หญโ่ตโอฬารของอดตีประธานาธบิดจีอมเผด็จการ นิ

โคไล เชาเชสค ูโดยท าเนยีบประธานาธบิดแีหง่นี ้ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นอาคารรัฐสภานีไ้ดช้ ือ่วา่มขีนาด

ใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของโลก รองจากตกึเพนตากอนของสหรัฐอเมรกิา…. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าทา่น ชมเมอืงบคูาเรสต ์ทีไ่ดรั้บสมญานามวา่ ปารสีนอ้ยแหง่ยโุรปตะวันออก เนือ่งจากในสมยักอ่นชน

ชัน้สงูของโรมาเนยีนยิมสง่บตุรหลานไปเรยีนทีฝ่ร่ังเศส จงึไดรั้บอทิธพิลจากวัฒนธรรมฝร่ังเศสทัง้ในดา้น

แฟชัน่และศลิปะรวมทัง้สถาปัตยกรรมซึง่ยงัปรากฏใหเ้ห็นอยา่งมากมาย มเีวลาใหท้า่นไดอ้สิระกบั 
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 การชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย... 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง      

บคูาเรสต ์- โดฮา - ประเทศไทย 

 

00.35 น.  ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย  โดยสายการบนิการต์ารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR220/QR838 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงโดฮา : 0510-0750 *.*.*.  

18.35 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางทีท่า่นไดท้ า

การจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ต ัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิ

ขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี 

หมายเหต ุ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืความปลอดภัย 

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ  

 

 อตัราคา่ใชจ้า่ย  

วนัทีเ่ดนิทาง ผูใ้หญ ่

เด็กต า่กวา่ 

12 

กบั 1 ผูใ้หญ ่

เด็กต า่กวา่ 

12 

กบั 2 ผูใ้หญ ่

ไมม่เีตยีง

เสรมิ 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 

4-11 / 11-18 / 25 ก.พ.-4 ม.ีค.   

4-11 / 11-18 / 18-25 / 25 ม.ีค.-1 เม.ย. 

1-8 เม.ย. 

74,900.- 12,900.- 

8-15, 9-16, 10-17, 11-18 เม.ย. (สงกรานต)์ 84,900.- 15,900.- 

22-29, 29 เม.ย. – 6 พ.ค. 

6-13, 20-27, 27 พ.ค.- 3 ม.ิย. 

17-24 ม.ิย. / 24 ม.ิย.-1 ก.ค. / 1-8 ก.ค. 

16-23 ก.ค. / 29 ก.ค.-5 ส.ค. / 5-12 ส.ค. 

19-26 ส.ค. / 26 ส.ค.-2 ก.ย. / 2-9 ก.ย. 

16-23 ก.ย. / 30 ก.ย.-7 ต.ค. 

7-14 ต.ค. / 14-21 ต.ค. 

74,900.- 12,900.- 

21-28 ต.ค. 79,900.- 12,900.- 
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28 ต.ค.-4 พ.ย. / 4-11 พ.ย. / 18-25 พ.ย. 

25 พ.ย.-2 ธ.ค. 
74,900.- 12,900.- 

2-9 ธ.ค. / 9-16 ธ.ค. 79,900.- 12,900.- 

25 ธ.ค.-1 ม.ค. / 30 ธ.ค.-6 ม.ค. (ปีใหม)่ 84,900.- 15,900.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ข ึน้ราคาของภาษนี า้มนัและ/

หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง  ** 

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ (ECONOMY CLASS) ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่

ตอ่จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ส าหรับการเปลีย่นแปลง) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมาย 

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเทา่  4 ดาว 

5. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

6. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

7. คา่มคัคเุทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษัิทฯ ดแูลตลอดการเดนิทาง  

8. คา่วซีา่ 

9. คา่ทปิ 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมจัดท าหนังสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางของไทย 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่ 

น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจาก

โรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  

3. คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี 

4. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา  

5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯคา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 

คา่บรกิารพเิศษตา่งๆ 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง  

 

**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญาการ

เดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

เงือ่นไขการจอง 

กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 31,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
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ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วันกอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด  หากทา่นไมผ่า่นการ

อนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็นทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืง

น ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตาม

ความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางเกบ็คา่มดัจ าเต็มจ านวนทกุกรณี 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เกบ็คา่ทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคา

ทัวร ์ 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ทาง

บรษัิทฯ ขอเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดั

จ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหตุ,เจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตาม

เงือ่นไขสายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของ

สายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดั

จ าตัว๋ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่

แลว้  

หมายเหต ุ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง

ไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใช ้

หนังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ

จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั…. 

- หลังจากทีม่กีารจองทัวรแ์ละไดช้ าระคา่มดัจ าทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิท 

หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุว ้

ทัง้หมด 

- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด  
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เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long 

leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตวัของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น( 

ผูใ้หญ ่) และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้าง

บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหกัคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ 

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิ

ของสถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท

ฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระ

คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก

สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่วัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ จะอยูใ่น 

ดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี ้

 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยั

ของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอื

ถอืวา่มากลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่น

ใหญ)่ 
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 

จองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรปุ

รว่มกนั) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทัวร์

นัน้ๆยนืยนัการเดนิทางหากทา่นออกตั๋วโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนัน้ได ้

 ใน 1 วัน คนขบัรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน

ภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละ

ช าระมดัจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุใน

การเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  

อันเนื่องจากอบุัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, 

การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, 

รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอักคราช

ฑตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) 

ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ 

มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิ

พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่

การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั ้งปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว 

บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 

 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิทเป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้” 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


