
 

 

รหัสทัวร WCT1902830 

ทัวรยุโรป บัลแกเรีย โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (QR) 
นําทานเขาชม “ปราสาทเปเลส” ปราสาทอีกแหงที่สวยที่สุดในโลก 

“ปราสาทแดรกคูลา” ปราสาทที่ไดรับการยกยองวาสวยงามที่สุดในโรมาเนีย 
นําทานถายภาพคูกับ อาคารรัฐสภาที่ไดช่ือวามีขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของโลก 
 

 



 

 

วันที่1       ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮาร 
23.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศช้ัน 4 เคารเตอรสายการการตารแอรเวย (เคาเตอร Q) พรอม
เจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

วันที่2       โดฮาร – กรุงโซเฟย – พิพิธภัณฑบัลแกเรีย - มหาวิหารอเล็กซานเดอร เนฟสก ี
02.05 น. ออกเดินทางสูกรุงโดฮาร ประเทศการตาร...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS 

เที่ยวบินที่ QR837 
04.45 น. เดินทางถึงประเทศการตาร ใหทานแวะพักเปลี่ยนเครื่อง (ในเวลาเปลี่ยนเครื่อง

ประมาณ 2 ชั่วโมง) 
07.05 น. ออกเดินทางสูกรุงโซเฟย...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่  

QR227 
12.05 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติ กรุงโซเฟย บัลแกเรีย หลังผานพิธีการตรวจคน

เขา เมือง และดานศุลกากรเรียบรอยแลว นําทานออกเดินทางเพื่ อเขาชม 
“พิพิธภัณฑแหงชาติบัลแกเรีย” ใหทาน
ไดชมประวัติศาสตรความเปนมาของ
ชาวบัลแกเรียน มีสิ่งของตางๆอันลํ้า
คาหายากมากมายที่จัดแสดง ถูกสราง
ขึ้นเมื่อป ค.ศ.1973 ซึ่งครั้งแรกไดถูก
สรางเพื่อใหเปนรูปแบบข  องงานแสดง
สิน  คาและตอมาไดถูกเปดอยางเปน
ทางการในป  ค.ศ.1984 เพื่อเปนการ
ระลึ กถึ งในด านป ระวั ติ ศ าสตรขอ ง
บัลแกเรียครบ 1,300 ป ซึ่งภายในไดมี
ก ารสะลม สิ่ งของโบ ราณ ป ระม าณ 
650,000 ชิ้น ซึ่งประกอบไปดวยดาน
โบราณคดี ศิลปะที่ประณีตและหายาก 
ประวัติศาสตรและเกี่ยวกับชาติพันธุของ
บรรพบุรุษ นําทานไปชม “มหาวิหารอเล็กซานเดอร เนฟสกี” ซึ่งถือเปนมหาวิหาร



 

 

คริสตจักรนิกายออรโธดอกซที่ใหญอันดับหนึ่งของโลก มหาวิหารน้ีมีรูปแบบการ
กอสรางของนีโอไบแซนไทน ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิค อเล็กซานเดอร โพมีรานทเซฟ 
เปนมหาวิหารที่การกอสรางในแบบโดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ที่มีความสูงถึง  53 
เมตร ตกแตงดวยหินออนที่วิจิตรตระการตา ภายในมีเน้ือที่ประมาณ 3,170 ตรม.ซึ่ง
สามารถจุผูเขาทําพิธีไดประมาณ 10,000 คน นําทานไปชม “โบสถเซนตโซเฟย” ซึ่ง
เปนโบสถคริสตจักรที่อยูใกลๆกันไดอีกดวย จากน้ัน ชมอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความ
สวยงาม และยังไดช่ือวาเปนโบสถยิวที่ใหญที่สุดในยุโรปตะวันออกเฉียงใต และ
ใหญเปนอันดับสามในทวีปยุโรป “โบสถยิวโซเฟย” ซึ่งเปนหน่ึงในสถาปตยกรรมที่อยู
ใกลกับตลาดกลาง โดยโบสถแหงน้ีมีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบ Moorish Revival 
ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง ฟริดริช กรูนันเกอร (Friedrich Grünanger) ชม
พระราชวังเดิมที่ จัตุรัสบัทเทนเบิรก (Battenberg Square) ซึ่งปจจุบันพระราชวัง
แหงน้ี ไดกลายเปน หอศิลป�แหงชาติ (National Art Gallery)  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :     METROPOLITAN HOTEL SOFIA หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่3     โซเฟย – อารามรีลา – พลอฟดฟิ – สุเหราโบราณ - โรงละครกลางแจง  
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
นําทานออกเดินทางไปยัง “เมืองรีลา” เปนเมืองที่

ตั้งอยูบนภูเขาทางดานตะวันตกเฉียงใต
ข อ งป ร ะ เท ศ  เป น ภู เข า สู ง ที่ สุ ด 
บัลแกเรียและเทือกเขาบอลขาน นํา
ทานชม “อารามมรดกโลกรีลา” เปน
อารามของคริสตนิกายออรโธดอกซ
ที่มีช่ือเสียงที่สุดและมีผูเย่ียมชมมาก
ที่สุดของบัลกาเรีย ตั้งอยูบนจุดที่มี
ทิวทัศนสวยงามของภูเขารีลา ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกในปค.ศ.1983 ชม
ความสวยงามของวิหาร ที่กอต้ังขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 10  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

บาย นําทานออกเดินทางสู “เมืองพลอฟดิฟ” 
ที่ตั้งอยูทางดานใต ระยะทางหางประมาณ 
100 กม. พลอฟดิฟ เปนเมืองศูนยกลางการ
บ ริ ห ารแล ะก ารป ก ค รอ งขอ งจั งห วั ด
พลอฟดิฟ ที่มีความใหญเปนอันดับสองของ
ประเทศ มีประชากรอาศัยอยูประมาณ 
350,000 คน ชมวิวทิ วทั ศนที่ สวยงาม
ระหวางทาง ซึ่ งสวนใหญ เปนพื้นที่ปลูก
ดอกไมที่ใชทําหัวน้ําหอม และฟารม  ปศุ
สัตวตางๆ / เดินทางถึง “เมืองฟลอฟดิฟ” 
นําทานชม เมืองเกาพลอฟดิฟ (Plovdiv 
Old City) สวนที่เกาแกของตัวเมืองไดรับ
การอนุรักษทางสถาปตยกรรม ซึ่งทําให 
พลอฟดิฟ ยังคงมีกลิ่นอายของยุคเรอเน
สซองจนถึง ปจจุบัน สภาพตึกรามบานชอง
ยังคงอนุรักษไวซึ่งรูปแบบเดิมเปนที่นาประทับใจของนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือน นํา
ทานเดินชมเขตเมืองเกาบนถนนที่ปูดวยแผนหินแบบโบราณ ผานชม โบราณสถานโรง
ละครกลางแจงแบบโรมัน (Philippopolis Theatre) อายุกวา 2,000 ป ที่ยังคง
สภาพสมบูรณ และ สภาโรมัน (Roman Forum) ผานชม สุเหราโบราณ (Dzhumaya 
Mosque) สรางขึ้นในศตวรรษที่ 14 ในชวงการปกครองของออตโตมันเติรก โดยสราง
ทับลงไปบนโบสถคริสตเกาเซนตเพตกา ใชเสาขนาดใหญสี่เสาครอมเหนือโถงใตดิน 9 
โถง โดมสุเหราเคลือบทับดวยตะกั่ว และมีหอขานสูงถึง 23 เมตร โรงอาบนาแบบตุรกี
โบราณ (Turkish Bath) อายุยอนหลังไปในคริสตศตวรรษที่ 16 ที่ยังคงสภาพสมบูรณ 
ปจจุบันใชเปนศูนยวัฒนธรรม 

  คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคารจากน้ันนําคณะทานเดินทางเขาสูที่พัก   
พักที่ :     IMPERIAL HOTEL  PLOVDIV หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่4      พลอฟดิฟ – ชมเมือง – เวลีโค ทารโนโว – บูคาเรสต(โรมาเนีย) 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 



 

 

 นําทานออกเดินทางมุงหนาสู “เมืองเวลีโค ทารโนโว” ชมอาคารบานเรือนสวยงาม
แปลกตาที่ปลูกสรางแบบสถาปตยกรรม
ผสมผสานแบบ Bulgarian National 
Revival ซึ่ ง บ า ง ที ก็ ถู ก เ รี ย ก ว า 
บัลแกเรียนเรอเนสซองส  (Bulgarian 
Renaissance) เวลี โค ทารโนโว เปน
เมืองเกาแกที่ตั้งอยูริมแมน้ํายานตา ที่มี
ความใสสะอาดราวกับกระจกสะทอนอยู
เบื้องลาง นอกจากน้ันยังเคยเปนเมือง
หลวงแหงที่สองของอาณาจักรบัลแกเรีย เปนเมืองที่มีป�อมปราการ โบสถ พิพิธภัณฑ 
มากมาย นอกจากน้ีแลวแหงประวัติศาสตรแหงน้ียังไดชื่อวาเปนหน่ึงในดินแดน ที่มีการ
ตั้งถิ่นฐานที่เกาแกที่สุดในบัลแกเรียอีกดวย 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชมซากปราสาทปรักหักพังอันโดดเดนของเมือง “ปราสาทซารีเวทส” 

(Tsarevets Castle) ซึ่ ง ภ าย ใน มี
อาคาร และป�อมปราการรายอยูราย
ลอม ปจจุบันไดมีการทํานุบํารุงรักษา
เอาไวมากมายพอสมควร จากน้ันไปชม
ความงดงามของอาคารบานเรือนที่ยาน
ถนนกูรโก (Gurko Street) ที่น่ีทานจะ
พบกับบานที่มี การอนุรักษ ไวในแบบเดิม  โดยบานแตละหลังนั้นมีคุณคาทาง
ประวัติศาสตรมากมาย นําทานออกเดินทางสู “เมืองรูเซ” (RUSE) ขามพรมแดนไปยัง
โรมาเนีย นําทานเดินทางสู “เมืองบูคาเรสต” เมืองหลวงประเทศโรมาเนีย 

  คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร / จากน้ันนําคณะทานเดินทางเขาสูที่พัก 
พักที่ :     CROWN PLAZA HOTEL หรือที่พักระดับใกลเคียง 
 

 



 

 

วันที่5        บูคาเรสต – ซินายา – ปราสาทเปเลส – บราน – เขาชมปราสาทแดร็กคูลา              
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
นําทานออกเดินทางไปยัง “เมืองซินายา” ซึ่งตั้งอยูทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 80 กม. เมืองซิ

นายา ตั้งอยูในจังหวัดพราโฮวาและเปนพื้นท่ีทางดานประวัติศาสตรของมันเทเนีย และมี
ชื่อเสียงทางดานเปนเนินเขาสูงที่อยูเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 760-860 เมตรและ
เปนที ่ ตั้งของสกีรีสอรทอีกดวย นําทานเขาชม “ปราสาทเปเลส” ซึ่งตั้งอยูในหุบเขาบู
เซกิใกลักับเมืองซินายา  เปนปราสาทท่ี
ประทับในฤดูรอนของกษัตริย ปราสาท
แหงน้ีไดรับการยกยองวาเปนปราสาท
อีกแหงที่สวยที่สุดในโลก เน่ืองจาก
ตั้งอยูกลางป�าสนบนเทือกเขาคารเป
เทียน ปราสาทน้ีถูกสรางขึ้นโดยเจาชาย
คาลอสที่ 1 กษัตริยแหงโรมาเนียในสมัยศตวรรษที่ 19 ใชเวลาสรางนานถึง 10 ป โดย
เร่ิมป ค.ศ.1873-1973 ความงดงามของปราสาทแหงน้ี มิใชอยูที่ความยิ่งใหญของตัว
ปราสาทแตอยูที่การตกแตงภายในอยางหรูหรางดงาม เปนปราสาทที่รวบรวมงานศิลปะ
ที่สวยงามมากมายจากประเทศตางๆ ในยุโรป เชน โคมไฟระยาจากอิตาลี รูปภาพติด
ผนังจากฝรั่งเศส ฯลฯ  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานเดินทางสู “เมืองบราน” ที่ตั้งอยู

ทางดานตะวันออก ระยะทางหางประมาณ 
30 กม. เมืองบราน เปน เมืองซึ่งไดชื่อวา
เปนที่อยูของแวมไพรหรือแดรกคูลา นํา
ท าน เขาชม  “ปราสาทบราน ” (Bran 
Castle) หรือที่รูจักกันในนามของ “ปราสาทแดรกคูลา” (Dracula’s Castle) 
ปราสาทน้ีถูกสรางขึ้นในในศตวรรษที่ 14 เปนปราสาทที่ไดรับการยกยองวาสวยงาม
ที่สุดในโรมาเนีย ตั้งเดนเปนสงาอยูบนยอดเขา สรางขึ้นเพ่ือเปนป�อมควบคุมเสนทาง
การคาและเก็บภาษีระหวางแควนวาลันเซีย  และแควนทรานซิลวาเนีย ภายในตัว
ปราสาทมีหองตางๆมากมาย ซึ่งจัดแสดงวิถีความเปนอยู หองแสดงอาวุธโบราณ ตู



 

 

โบราณอายุหลายรอยปที่แกะสลักลวดลายสวยงดงาม นอกจากน้ียังมีการจัดแสดง
สิ่งของเครื่องใชอีกมากมาย ใหทานไดชมและถายรูปตามอัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :  HOTEL RAMADA BRASOV หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่6        บราซอฟ – โบสถดํา – บูคาเรสต  
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
นําทานออกเดินทางสู “เมืองบราซอฟ” นําทานชมความสวยงามของเมืองบราซอฟที่ถูกสรางดวย

สถาปตยกรรมที่มีความงดงาม ซึ่ง
มี ช า ว โร ม า เ นี ย น อ า ศั ย อ ยู   
ทางดานตะวันตกและตะวันตก
เฉียงใตของเมือง สวนชาวฮั ง
กาเรียนอยูทางดานตะวันออก 
พวกเยอรมันอาศัยอยูทางดาน
เหนือและรอบๆ ตัวเมือง นําทาน
ชม  “โรงเรี ยนแห งแ รกขอ ง
ประเทศโรมาเนีย” (Romanian first school) ชมยานใจกล างเมืองและจัตุรัสกลาง
เมืองซึ่งมีหอนาฬิกาท่ีสวยงามสูงโดดเดน ที่แสดงเวลาใหกับผูคนที่เดินผานไปมา นําทาน
ชมภายนอก “โบสถดํา” (Black Church) เปนโบสถที่มีชื่อเสียงซึ่งจัดเปนโบสถ
สถาปตยกรรมโกธิคที่ใหญที่สุดของโรมาเนีย แตไดสรางขึ้นใหเปนโบสถโรมันคาธอลิค
เพื่ ออุทิศใหพระแมมารี  เพื่ อ
ทดแทนโบสถหลังเกาที่มีการ
ปฏิรูปสรางขึ้นในป ค.ศ.1383-
1385 หลังจากที่ถูกพวกมองโก
ลบุกเขามาทําลายเมื่อป ค.ศ.
1242 และป ค.ศ. 1477 ก็ไดมี
ก ารก อสร าง เพิ่ ม เติ ม ขึ้ น อี ก
หลังจากที่พวกเตอรกิสบุกเขา
ทําลายในป ค.ศ.1421  



 

 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย ออกเดินทางสู “กรุงบูคาเรสต” ที่ตั้งอยูทางดานใตหางประมาณ 170 กม. ศุลกากร 

นอกจากน้ียังเปนเมืองอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียง
ใต ของประเทศ ซึ่งตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําแดมโบวิดา เมืองบูคาเรสต เปนเมืองที่ใหญที่สุด
เปนอันดับ 6 ของสหภาพยุโรป เปนหน่ึงในศูนยกลางดานอุตสาหกรรมและการขนสง
ของยุโรปตะวันออก เปนเมืองหน่ึงที่รํ่ารวยที่สุดและครอบคลุมสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานการประชุม การศึกษา ทางวัฒนธรรม. 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :    CROWN PLAZA HOTEL หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่7       บูคาเรสต – อาคารรฐัสภาใหญเปนอันดับ 2 ของโลก - ชมเมือง 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
นําทานชมความสวยงามของ เมืองบูคาเรสต ชม จัตุรัสแหงการปฎิวัติ (Revolution Square) โอเป

ราเฮาส  (Opera House) โรง
ท ห า ร แ ห ง ช า ติ  (National 
Military Academy) ผ า น ช ม 
ประตูชัย ซึ่ งตั้ งอยูบนถนนคิส
เซ เลฟ ฟ  ซึ่ งส ร า ง เลี ย น แบ บ
ป ร ะ ตู ชั ย ใ น ก รุ ง ป า รี ส  ใ น
สถาปตยกรรมแบบโรมาเนีย 
(Romanian Athenaeum) ให
ทานไดพักผอนตามอัธยาศัย เลือกซื้อสินคาที่ยานเมืองเกาซึ่งเปนศูนยกลางของกรุง
บูคาเรสต นําทานนําทานถายภาพดานนอกคูกับ “อาคารรัฐสภา” หรือ “ทําเนียบ
ประธานาธิบดี” ของประเทศโรมาเนีย (Palace of the Parlia ment) ทําเนียบ
ประธานาธิบดีที่ใหญโตโอฬารของอดีตประธานาธิบดีจอมเผด็จการ นิโคไล เชาเชสคู 
โดยทําเนียบประธานาธิบดีแหงน้ี ไดรับการยกยองวาเปนอาคารรัฐสภานี้ไดช่ือวามี
ขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของโลก รองจากตกึเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย นําทานชม กรุงบูคาเรสต ที่ไดรับสมญานามวา ปารีสนอยแหงยุโรปตะวันออก เน่ืองจาก
ในสมัยกอนชนชั้นสูงของโรมาเนียนิยมสงบุตรหลานไปเรียนที่ฝรั่งเศส จึงไดรับอิทธิพล
จากวัฒนธรรมฝรั่งเศสทั้งในดานแฟชั่นและศิลปะรวมทั้งสถาปตยกรรมซึ่งยังปรากฏให
เห็นอยางมากมาย มีเวลาใหทานไดอิสระกับการชอปปم�งสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
ตามอัธยาศัย...ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินบูคาเรสต  

คํ่า อิสระกับอาหารม้ือคํ่าตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�งของทุกทาน 
วนัที่8       บูคาเรสต - โดฮา (กาตาร) - กรุงเทพฯ 
00.35 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยสายการบินกาตารแอรเวยเที่ยวบินที่ QR 220 
05.20 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร (แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง) 
08.00 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯโดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ QR 832 
19.00 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม 

,ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศ
ที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได
มอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  
จะคํานึงถงึผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อัตราคาบริการ 
ออกเดินทางชวง  

ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 ทาน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พักทานเดียว / หอง 
                      จายเพ่ิม 

 
ก.ย. 62 49,900 49,900 49,900 15,900 

01-08 ต.ค.//30 ต.ค.-06 พ.ย. 62 49,900 49,900 49,900 15,900 
08-15 ต.ค.//18-25 ต.ค.// 

22-29 ต.ค. 2562 
52,900 52,900 52,900 15,900 

พ.ย. 62 49,900 49,900 49,900 15,900 
ธ.ค. 62 52,900 52,900 52,900 15,900 

เทศกาลปใหม 2563 59,900 59,900 59,900 16,900 
ม.ค.-มี.ค. 2563 49,900 49,900 49,900 15,900 

ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจาก
เจาหนาที่บริษัทฯ 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โซเฟย//บูคาเรสต-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง) 
 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรป
ไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หาก
วันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชมุตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูต
ไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม 

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรูและคอยดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรดี , คาเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ  

 คาผกผันของภาษน้ํีามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกันการสูญ
หายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพัก
สําหรับทุกทาน) 

 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 12 ยูโร 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา
หนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไม
นอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 
20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวร
อ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย 
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่
นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินในทุกกรณี  



 

 

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ  25 ทาน และไดรับ

คิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา 
อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวี
ซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 
บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณา
วาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวา
จะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญ
ในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 
45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริง
เทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทาง



 

 

โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงให
ทานเขาใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือ
โรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึ
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการ
เดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะ
สํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลและกรุปที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 10,000 บาท    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  50 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

 
เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA   

 หนังสือเดินทางที่เหลอือายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานัน้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 
รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรบัรองกรณุาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 



 

 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 
  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชี
อื่นๆนอกจากออมทรพัยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งนี้
เพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดอืน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และ
หมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือ
บิดามารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึง่จดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก 
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  



 

 

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนาม
ของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยืน่วีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถงึประโยชนและความปลอดภัย
ของผูเดินทางเปนหลัก 


