
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

นําท่านชม 2 ประเทศแห่งยุโรปตะวนัออก ทีย่งัคงความ ดัง่เดมิในด้านของวฒันธรรมและความเป็นอยู่  
นําท่านชมความสวยงามของศิลปะของวดัวาอารม และสถานทีสํ่าคญัต่างๆของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์   

นําท่านชมเมืองเก่าบริเวณทีอ่ดตี “ จกัรวรรดอิอตโตมนั” อนัยิง่ใหญ่ เคยเข้าครอบครองและ  
นําความเจริญเข้ามา (อาณาเขตของจกัรวรรดอิอตโตมนัทีค่รอบคลมุถงึ 3 ทวปี ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา และยุโรป)  

นําท่านเข้าชม “ปราสาทเปเลส” ปราสาทแห่งนีไ้ด้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอกีแห่งทีส่วยทีสุ่ดในโลก  
นําท่านเข้าชม “ปราสาทแดร๊กคูล่า” ปราสาททีไ่ด้รับการยกย่องว่าสวยงามทีสุ่ดในโรมาเนีย  

นําท่านเข้าชม “ปราสาทคอร์วนิ” หรือ “ปราสาทฮุนโดร่า” ทีม่คีวามสวยงาม ราวกบัเทพนิยาย 
นําท่านชมเมืองซีบิว เมืองซ่ึงได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เม่ือปี 2004  



 

นําท่านเข้าชมภายใน อาคารรัฐสภาทีไ่ด้ช่ือว่ามขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก  

กาํหนดการเดนิทาง 
05-13 ม.ิย. 2563 

(กรุณาสํารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮาร์ – กรุงโซเฟีย 
06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 
09.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR831 
12.05 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเคร่ือง  
15.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงโซเฟีย...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR225 
21.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงโซเฟีย บัลแกเรีย  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า  เมือง  และด่าน

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  นําท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ที่พัก 

พกัที่ :      METROPOLITAN HOTEL SOFIA หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่2       กรุงโซเฟีย – พพิธิภณัฑ์บัลแกเรีย - มหาวหิารอเลก็ซานเดอร์ เนฟสก ี

 อารามรีล่า – ฟลอฟดฟิ - สุเหร่าโบราณ – โรงละครกลางแจ้ง 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 นาํท่านออกเดินทางเพือ่ เขา้ชม “พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบัลแกเรีย ” ให้ท่านได้ชมประวัติศาสตร์ความเป็นมา

ของชาวบัลแกเรียน มีส่ิงของต่างๆอันลํา้ค่าหายากมากมายที่จัดแสดง  ถูกสร้างขึ้นเม่ือปี ค .ศ.1973 ซ่ึงคร้ัง
แรกไดถู้กสร้างเพือ่ใหเ้ป็นรูปแบบข   องงานแสดงสิน   คา้และต่อมาไดถู้กเปิดอยา่งเป็นทางการในปี ค .ศ.
1984 เพือ่เป็นการระลึกถึงในดา้นประวตัิศาสตร์ของบลัแกเรียครบ 1,300 ปี ซ่ึงภายในไดมี้การสะลมส่ิงของ
โบราณประมาณ 650,000 ช้ิน ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ยดา้นโบราณคดี ศิ ลปะที่ประณีตและ
หายาก ประวติัศาสตร์และเก่ียวกบัชาติพนัธุ์
ของบรรพบุรุษ  นาํท่านไปชม  “มหาวิหารอ
เล็กซานเดอร์ เนฟสกี” ซ่ึงถือเป็นมหาวิหาร
คริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับ
หน่ึงของโลก  มหาวหิารน้ีมีรูปแบบการ
ก่อสร้างของนีโอไบแซนไทน์ ซ่ึงออกแบบ
โดยสถาปนิค อเล็กซานเดอร์ โพมีรานทเ์ซฟ 
เป็นมหาวหิารที่การก่อสร้างในแบบโดม
หลงัคาทรงกลมสีเขียว ที่มีความสูงถึง  53 
เมตร ตกแต่งดว้ยหินอ่อนที่วจิิตรตระการตา 



 

ภายในมีเน้ือที่ประมาณ 3,170 ตรม.ซ่ึงสามารถจุผู ้ เขา้ทาํพธีิไดป้ระมาณ 10,000 คน นาํท่านไปชม “โบสถ์
เซนต์โซเฟีย” ซ่ึงเป็นโบสถค์ริสตจกัรที่อยูใ่กล้ๆ กนัไดอี้กดว้ย จากนั้นชมอีกหน่ึงสถานที่ที่มีความสวยงาม 
และยังได้ช่ือว่าเป็นโบสถ์ยิวที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ และใหญ่เป็นอันดับสามในทวีปยุโรป  
“โบสถ์ยิวโ ซเฟีย ” ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถาปัตยกรรมที่อยูใ่กลก้บัตลาดกลาง โดยโบสถแ์ห่งน้ีมีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงั ฟริดริช กรูนนัเกอร์ (Friedrich 
Grünanger) ชมพระราชวงัเดิมที่ จตัุรัสบทัเทนเบิร์ก (Battenberg Square) ซ่ึงปัจจุบนัพระราชวงั แห่งน้ี ได้
กลายเป็น หอศิลป์แห่งชาติ (National Art Gallery) นาํท่านออกเดินทางไปยงั “เมืองรีล่า ” เป็นเมืองที่ตั้งอยู่
บนภูเขาทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ เป็นภูเขาสูงที่สุด บลัแกเรียและเทือกเขาบอลข่าน 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย นําท่านชม “อารามมรดกโลกรีล่า” เป็นอารามของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่มีช่ือเสียงที่สุดและมีผู้เยี่ยมชม

มากที่สุดของบัลกาเรีย ตั้งอยูบ่นจุดที่มีทิวทศัน์
สวยงามของภูเขารีล่า ไดรั้บการขึ้นทะเบียนให้
เป็นมรดกโลกในปีค .ศ.1983 ชมความสวยงาม
ของวหิาร ที่ก่อตั้งขึ้นในคริสต์ ศตวรรษที่ 10นาํ
ท่านออกเดินทางสู่ “เมืองพลอฟดิฟ ” ที่ตั้งอยู่
ทางดา้นใต ้ระยะทางห่างประมาณ 100 กม . 
พลอฟดิฟ เป็นเมืองศูนยก์ลางการบริหารและ
การปกครองของจงัหวดัพลอฟดิฟ ที่มีความ
ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ มีประชากร
อาศยัอยูป่ระมาณ 350,000 คน ชมววิทิวทศัน์ที่
สวยงามระหวา่งทาง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูก
ดอกไมท้ี่ใชท้าํหวันํ้ าหอม และฟาร์ม  ปศุสตัวต่์างๆ นาํท่านชม เมืองเก่าพลอฟดิฟ (Plovdiv Old City) ส่วน
ที่เก่าแก่ของตวัเมืองไดรั้บการอนุรักษท์างสถาปัตยกรรม ซ่ึงทาํให ้พลอฟดิฟ ยงัคงมีกล่ินอายของยคุเรอเน
สซองจนถึง ปัจจุบนั สภาพตึกรามบา้นช่องยงัคงอนุรักษไ์วซ่ึ้งรูปแบบเดิมเป็นที่น่าประทบัใจของ
นกัท่องเที่ยวที่มาเยีย่มเยอืน นาํท่านเดินชมเขตเมืองเก่าบนถนนที่ปูดว้ยแผน่หินแบบโบราณ ผา่นชม 
โบราณสถานโรงละครกลางแจง้แบบโรมนั 
(Philippopolis Theatre) อายกุวา่ 2,000 ปี ที่ยงัคง
สภาพสมบูรณ์ และ สภาโรมนั (Roman Forum) 
ผา่นชม สุเหร่าโบราณ (Dzhumaya Mosque) 
สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ในช่วงการปกครอง
ของออตโตมนัเติร์ก โดยสร้างทบัลงไปบนโบสถ์
คริสตเ์ก่าเซน้ตเ์พตกา้ ใชเ้สาขนาดใหญ่ส่ีเสา
คร่อมเหนือโถงใตดิ้น 9 โถง โดมสุเหร่าเคลือบ
ทบัดว้ยตะกัว่ และมีหอขานสูงถึง 23 เมตร โรงอาบนา้แบบตุรกีโบราณ (Turkish Bath) อายยุอ้นหลงัไปใน
คริสตศ์ตวรรษที่ 16 ที่ยงัคงสภาพสมบูรณ์ ปัจจุบนัใชเ้ป็นศูนยว์ฒันธรรม 



 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :      IMPERIAL HOTEL  PLOVDIV หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่3      พลอฟดฟิ –  คาซานลคั – เทศกาลดอกกหุลาบ - เวลโีค ทาร์โนโว 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 นาํท่านเดินทาง สู่ “เมืองคาซานลัค ” (KAZANLAK) เป็นเมืองที่ตั้งอยูท่างดา้นใตข้องเมืองซิพกา้บริ เวณ

เทือกเขาบอลข่านเมืองคาซานลคั แห่งน้ีไดช่ื้อวา่เป็นแหล่งปลูกกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดในบลั แกเรีย  ซ่ึงสถานที่
แห่งน้ีจะมองไปทางไหนก็เจอแต่ดอกกุหลาบ เมืองน้ีเป็นเมืองที่มีหลกัฐานการตั้งถ่ินฐาน  มาตั้งแต่ยคุสมยั
หินใหม่ ซ่ึงถือวา่มีความเก่าแก่ที่สุดในแถบน้ี โดยเฉพาะไปสมัผสัส่วนที่เก่าแก่ที่สุด  ของเมือ งที่ ถนนมิ
รสกา้ (Mirska Street) ถนนกอ้นกรวดที่มากไปดว้ยเสน่ห์สองขา้งทางเตม็ไปดว้ย สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม
ของอาคารบา้นเรือนที่สวยงาม นําท่านเดินทางไปตามเส้นทางสายดอกกหุลาบ ณ หุบเขาแห่งกหุลาบ (The 
Valley of Roses) แหล่งปลูกกุหลาบอนักวา้งใหญ่ช่ือวา่เป็นเมืองแห่งศูนยก์ลางของน้าํมนัดอกกุหลาบที่
ปลูกไวใ้นไร่อนั กวา้งใหญ่ จนแทบเรียกไดว้า่ กินอาณาเขตไปเป็นภูเขาทั้งลูกเลย (ในช่วงเดือนพฤษภาคม-  
มิถุนายน  ท่านจะต่ืนตาไปกับความสวยงามของดอกกหุลาบนานาชนิดที่เบ่งบานรอการเก็บเกี่ยวอ ย่าง
สวยงาม และชมวิธีการเก็บดอกกหุลาบในไร่ ซ่ึงแต่เดิมเป็นงานนี้จะเป็นงานของผู้หญิงเท่าน้ัน เน่ืองจาก
ต้อง ใช้ความชํานาญและความอดทนที่ดีในเก็บดอกไม้) 

เที่ยง อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพ่ือความสะดวกในการเดินชมและร่วมงาน   
บ่าย นําท่านเข้าชม “เทศกาลดอกกหุลาบ” (ROSE FESTIVAL) เทศกาลน้ีเร่ิมจดัคร้ังแรกเม่ือปี  1903 และจดัต่อ

กนัมาทุกปีจนถึงปัจจุบนั โดยจะจดัใน
สปัดาห์แรกของเดือนมิถุนายน ในงาน
จะ  คดัเลือกดอกกุหลาบที่สวยที่สุด 
และหญิงสาวในเมืองที่สวยที่สุดมาร่วม
งาน มีการประกวดสาว งามประจาํเมือง 
โดยหญิงสาวที่จะสามารถลงประก วด 
ไดน้ั้นตอ้งเป็นหญิงสาวที่เรียนจบ
ระดบั  มธัยมในเมืองคาซานลกัเท่านั้น
ซ่ึงผูช้นะจะไดเ้ป็น "THE QUEEN OF 
ROSES" นาํท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ 
“ เมืองเวลีโค ทาร์โนโว ”  Veliko 
Tarnovo ระหว่างทางให้ท่านได้แวะชิม 
“โยเกิร์ต ”(มาถึงแล้วต้องลอง ) แบบ
ธรรมชาติ แห่งเทือกเขาบอลข่านพร้อม
ชมทิวทัศน์อันสวยงาม 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :      YANTRA GRAND HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                  



 

วนัที่4       เวลโีค ทาร์โนโว - ปราสาทซารีเวทส์ – บูคาเรสต์(โรมาเนีย) 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 นาํท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ “เมืองเวลีโค ทาร์โนโว” ชมอาคารบา้นเรือนสวยงามแปลกตาที่ปลูกสร้างแบบ

สถาปัตยกรรมผสมผสานแบบ Bulgarian 
National Revival ซ่ึงบางทีก็ถูกเรียกวา่ 
บลัแกเรียนเรอเนสซองส์ ( Bulgarian 
Renaissance) เวลีโค ทาร์โนโว เป็นเมืองเก่าแก่
ที่ตั้งอยูริ่มแม่นํ้ ายานตา ที่มีความใสสะอาดราว
กบักระจกสะทอ้นอยูเ่บื้องล่าง นอกจากนั้นยงั
เคยเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของอาณาจกัร
บลัแกเรีย เป็นเมืองที่มีป้อมปราการ โบสถ ์
พพิธิภณัฑ ์มากมาย นอกจากน้ีแลว้แห่งประวติัศาสตร์แห่งน้ียงัไดช่ื้อวา่เป็นหน่ึ งในดินแดน ที่มีการตั้งถ่ิน
ฐานที่เก่าแก่ที่สุดในบลัแกเรียอีกดว้ย 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย นาํท่านชมซากปราสาทปรักหกัพงัอนัโดดเด่นของเมือง “ปราสาทซารีเวทส์ ” (Tsarevets Castle) ซ่ึงภายใน

มีอาคาร และป้อมปราการรายอยูร่ายลอ้ม 
ปัจจุบนัไดมี้การทาํนุบาํรุงรักษาเอาไวม้ากมาย
พอสมควร จากนั้นไปชมความงดงามของ
อาคารบา้นเรือนที่ยา่นถนนกูร์โก ้ (Gurko 
Street) ที่น่ีท่านจะพบกบับา้นที่มีการอนุรักษ์
ไวในแบบเดิม โดยบา้นแต่ละหลงันั้นมีคุณค่า
ทางประวติัศาสตร์มากมาย นาํท่าน ออก
เดินทางสู่ “เมืองรูเซ” (RUSE) ขา้มพรมแดนไปยงัโรมาเนีย นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองบูคาเรสต์ ” เมืองหลวง
ประเทศโรมาเนีย 

 คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนาํคณะท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 

พกัที่ :      CROWN PLAZA HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5       บูคาเรสต์ – ฮุนโดร่า – เข้าชมปราสาทคอร์วนิ – ซีบิว 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฮุนโดร่า ” เป็นอีกเมืองสวยในแควน้ทรานซิลเวเนีย และยงัเป็นเมืองอนัเป็น

ที่ตั้งของอาคารสถาปัตยกรรมแบบโกธิค 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
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บ่าย นาํท่านเขา้ชม “ปราสาทคอร์วิน” (Corvins Castle) หรือที่รู้จกัในนาม “ปราสาทฮุนยาร์ด ” (Hunyad Castle) 
หรือ “ปราสาทฮุนโดร่า ” (Hunedoara Castle) สร้างขึ้นในปี 1409 โดยกษตัริย ์ชาร์ลส์ที่ 1 แห่งฮงัการี 
(Charles I of Hungary) และ 
ไดท้าํการบูรณะอีกคร้ังในปี 
1446 หลงัจากกษตัริยช์าร์ลส์ 
ไดย้กปราสาทแห่งน้ีให้
ตระกู ลฮุนยาดี ตวัปราสาท
ก่อสร้างในแบบ
สถาปัตยกรรมโกธิค เรเนอ
ซองส์ ตวัปราสาทสูงสง่า 
และมีหอคอยสูงสาํหรับเฝ้า
ระวงัภยั ตวัปราสาทสร้างดว้ย
หินขนาดใหญ่ นาํท่านเขา้ชม
ความยิง่ใหญ่ภายในตวั
ปราสาทและสวนสวย อิสระ
ใหท้่านไดบ้นัทึกภาพตาม
อธัยาศยั  นาํท่านเดินทางสู่  
“เมืองซีบิว ”  เมือ งที่รํ่ารวย
ที่สุดแห่งแควน้ทรานซิลเว
เนีย และตั้งอยูร่ะหวา่ง

เทือกเขาทรานซิลเวเนียไปจนถึงแม่นํ้ าโอ๊ด แวเลย ์นาํท่านชมเมืองซีบิว เมืองซ่ึงได้รับการยกย่องให้เป็น
เมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เม่ือปี 2004 (UNESCO World Heritage) และยงัได้รับการ
ยกย่องให้เป็นเมืองด้านวฒันธรรมของยุโรปในปี 2007 (European Capital of Culture) นาํท่าน
ผา่นชมโบสถซี์บิว ซ่ึงเคยเป็นที่กกัขงับุตรชายของเจา้ชายวลคั (บุตรชายของท่านแดร๊กคูล่า ) นาํท่านชม
จตุรัสฮูเอท (Huet Square) ซ่ึงเป็นจตุรัสใจกลางเมือง เป็นสถานที่ที่ผูค้นมาพบปะและสงัสรรค ์ นาํท่านแวะ
ถ่ายรูปกบัสะพานโกหก (Liar’s bridge) ซ่ึงคนในสมยัก่อนเช่ือวา่หากพดูโกหก สะพานแห่งน้ีจะทรุดตวัลง 
จากนั้นอิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นในเมืองและเก็บภาพอาคารสวยงามที่สร้างไวโ้ดดเด่น 

 คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั   

พกัที่ :      RAMADA HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่6       ซีบิว – ซินายา – ปราสาทเปเลส  – บราน – เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
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 นําท่านออกเดินทางไปยัง “เมืองซินาย่า” ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศเหนือ เมืองซินายา่ ตั้งอยูใ่นจงัหวดัพราโฮวา่และ
เป็นพื้นที่ทางดา้นประวติัศาสตร์ของ
มนัเทเนีย และมีช่ือเสียงทางดา้นเป็น
เนินเขาสูงที่อยูเ่หนือระดบันํ้ าทะเล
ประมาณ 760-860 เมตรและเป็นที่   ตั้ง
ของสกีรีสอร์ทอีกดว้ย นําท่านเข้าชม 
“ปราสาทเปเลส ” ซ่ึงตั้งอยูใ่นหุบเขาบู
เซกิใกลกับัเมืองซินายา่  เป็นปราสาทที่
ประทบัในฤดูร้อนของกษตัริย ์ปราสาทแห่งน้ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก 
เน่ืองจากตั้งอยูก่ลางป่าสนบนเทือกเขาคาร์เปเทียน ปราสาทน้ีถูกสร้างขึ้นโดยเจา้ชายคาลอสที่ 1 กษตัริย์
แห่งโรมาเนียในสมยัศตวรรษที่ 19 ใชเ้วลาสร้างนานถึง 10 ปี โดยเร่ิมปี ค .ศ.1873-1973 ความงดงามของ
ปราสาทแห่งน้ี มิใช่อยูท่ี่ความยิง่ใหญ่ของตวัปราสาทแต่อยูท่ี่การตกแต่งภายในอยา่งหรูหรางดงาม เป็น
ปราสาทที่รวบรวมงานศิลปะที่สวยงามมากมายจากประเทศต่างๆ ในยโุรป เช่น โคมไฟระ ยา้จากอิตาลี 
รูปภาพติดผนงัจากฝร่ังเศส ฯลฯ  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ “เมืองบราน” ที่ตั้งอยูท่างดา้นตะวนัออก ระยะทางห่างประมาณ 30 กม. เมืองบราน เป็น 

เมืองซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นที่อยูข่องแวมไพร์
หรือแดร๊กคูล่า นาํท่านเขา้ชม 
“ปราสาทบราน ” (Bran Castle) หรือที่
รู้จกักนัในนามของ “ปราสาทแดร๊กคู
ล่า” (Dracula’s Castle) ปราสาทน้ี  ถูก
สร้างขึ้นในในศตวรรษที่ 14 เป็น
ปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงาม
ที่สุดในโรมาเนีย ต้ังเด่นเป็นสง่าอยู่บน
ยอดเขา  สร้างขึ้นเพือ่เป็นป้อมควบคุม
เสน้ทางการคา้และเ ก็บภาษีระหวา่งแควน้วาลนัเซีย   และแควน้ทรานซิลวาเนีย ภายในตวัปราสาทมีหอ้ง
ต่างๆมากมาย ซ่ึงจดัแสดงวถีิความเป็นอยู ่หอ้งแสดงอาวธุโบราณ ตูโ้บราณอายหุลายร้อยปีที่แกะสลกั
ลวดลายสวยงดงาม นอกจากน้ียงัมีการจดัแสดงส่ิงของเคร่ืองใชอี้กมากมาย ใหท้่านไดช้มและถ่ายรูปตาม
อธัยาศยั 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :   HOTEL RAMADA BRASOV หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่7      บราซอฟ – ชมเมือง – บูคาเรสต์ –อาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
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 นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองบราซอฟ ” นาํท่านชมความสวยงามของเมืองบราซอฟที่ถูกสร้างดว้ย
สถาปัตยกรรมที่มีความงดงาม ซ่ึงมีชาว
โรมาเนียนอาศยัอยู่   ทางดา้นตะวนัตก
และตะวนัตกเฉียงใตข้องเมือง ส่วน
ชาวฮงักาเรียนอยูท่างดา้นตะวนัออก พวก
เยอรมนัอาศยัอยูท่างดา้นเหนือและรอบๆ 
ตวัเมือง นาํท่าน ชม  “โรงเรียนแห่งแรก
ของประเทศโรมาเนีย ” (Romanian first 
school) ชมยา่นใจกลางเมืองและจตุัรัส
กลางเมืองซ่ึงมีหอนาฬิกาที่สวยงามสู ง
โดดเด่น ที่แสดงเวลาใหก้บั ผูค้นที่เดินผา่นไปมา นาํท่านเขา้ ชม “โบสถ์ดํา” (Black Church) เป็นโบสถท์ี่มี
ช่ือเสียงซ่ึงจดัเป็นโบสถส์ถาปัตยกรรมโกธิคที่ใหญ่ที่สุดของโรมาเนีย แต่ไดส้ร้างขึ้นใหเ้ป็นโบสถโ์รมนั
คาธอลิคเพือ่อุทิศใหพ้ระแม่มารี เพือ่ทดแทนโบสถห์ลงัเก่าที่มี การปฏิรูปสร้างขึ้นในปี ค .ศ.1383-1385 
หลงัจากที่ถูกพวกมองโกลบุกเขา้มาทาํลายเม่ือปี ค.ศ.1242 และปี ค .ศ. 1477 ก็ไดมี้การก่อสร้างเพิม่เติมขึ้น
อีกหลงัจากที่พวกเตอร์กิสบุกเขา้ทาํลายในปี ค.ศ.1421 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านออกเดินทางสู่ “กรุงบูคาเรสต์” ที่ตั้งอยูท่างดา้นใตห่้างประมาณ 170 กม. ศุลกากร นอกจากน้ียงัเป็น

เมืองอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของ
ประเทศ ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใต้  ของ
ประเทศ ซ่ึงตั้ง อยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ าแดมโบวดิา 
เมืองบูคาเรสต ์เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็น
อนัดบั 6 ของสหภาพยโุรป เป็นหน่ึงใน
ศูนยก์ลางดา้นอุตสาหกรรมและการ
ขนส่งของยโุรปตะวนัออก เป็นเมืองหน่ึง
ที่รํ่ารวยที่สุดและครอบคลุมส่ิงอาํนวย

ความสะดวกดา้นการประชุม การศึกษา ทางวฒันธรรม นําท่าน ถ่ายรูปด้านหน้า  “อาคารรัฐสภา ” หรือ 

“ทําเนียบประธานาธิบดี ” ของประเทศโรมาเนีย  (Palace of the Parliament) ทาํเนียบประธานาธิบดีที่
ใหญ่โตโอฬารของอดีตประธานาธิบดีจอมเผด็จการ นิโคไล เชาเชสคู โดยทาํเนียบประธานาธิบดีแห่งน้ี 
ได้รับการยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภานี้ได้ช่ือว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนข
องสหรัฐอเมริกา นาํท่านชม กรุงบูคาเรสต ์ที่ไดรั้บสมญานามวา่ ปารีสนอ้ยแห่งยโุรปตะวนัออก เน่ืองจาก
ในสมยัก่อนชนชั้นสูงของโรมาเนียนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนที่ฝร่ังเศส จึงไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรม
ฝร่ังเศสทั้งในดา้นแฟชัน่และศิลปะรวมทั้งสถาปัตยกรรมซ่ึงยงัปรากฏใหเ้ห็นอยา่งมากมาย  มีเวลาใหท้่าน
ไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองและของที่ระลึกตามอธัยาศยั 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร 



 

พกัที่ :      CROWN PLAZA HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่8       บูคาเรสต์ – โดฮา (กาตาร์) 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 นาํท่านชมความสวยงามของ เมืองบูคาเรสต ์ชม จตุัรัสแห่งการปฎิวติั (Revolution Square) โอเปร่าเฮา้ส์ 

(Opera House) โรงทหารแห่งชาติ (National 
Military Aca demy) ผา่นชม ประตูชยั ซ่ึง
ตั้งอยูบ่นถนนคิสเซเลฟฟ ซ่ึงสร้างเลียนแบบ
ประตูชยัในกรุงปารีส ในสถาปัตยกรรมแบบ
โรมาเนีย (Romanian Athenaeum) ใหท้่าน
ไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั เลือกซ้ือสินคา้ที่ยา่น
เมืองเก่าซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของกรุงบูคาเรสต์  
….. ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดินทางสู่ 
สนามบินบูคาเรสต ์ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านสู่หา้งสรรพสินคา้ Baneasa Shopping City mall อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ื อสินคา้ และของ

ฝากตามอธัยาศยั …..ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินบูคาเรสต ์
วนัที่9       กรุงเทพฯ 
00.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR220 
05.20 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง) 
08.00 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR832 
19.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอา จเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหม าะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน  และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มี
อํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคัญ 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มเีตยีงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

05-13 มิ.ย. 2562 69,900 69,900 69,900 16,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โซเฟีย//บูคาเรสต-์กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ  เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํ
ให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผา่นการ
พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัสาํหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 18 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ

หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิ ดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้  และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ  
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทาํการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผีู้สํารองทีน่ั่งครบ 25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต  เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดินทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป  ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน 



 

 กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
 ***กรณทีีลู่กค้ายกเลกิการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณ*ี** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง  อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่วา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั

ฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ   

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่าน้ัน การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


