
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 12404 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

น ำท่ำนชม 2 ประเทศแห่งยุโรปตะวนัออก ทีย่งัคงควำม ดั่งเดิมในด้ำนของวฒันธรรมและควำมเป็นอยู่  
น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของศิลปะของวดัวำอำรม และสถำนทีส่ ำคญัต่ำงๆของศำสนำคริสต์นิกำยออร์โธดอกซ์   

น ำท่ำนชมเมืองเก่ำบริเวณทีอ่ดีต “ จักรวรรดิออตโตมนั” อนัยิง่ใหญ่ เคยเข้ำครอบครองและ  
น ำควำมเจริญเข้ำมำ (อำณำเขตของจักรวรรดิออตโตมนัทีค่รอบคลมุถึง 3 ทวปี ได้แก่ เอเชีย แอฟริกำ และยุโรป)  



 

 

น ำท่ำนเข้ำชม “ปรำสำทเปเลส” ปรำสำทแห่งนีไ้ด้รับกำรยกย่องว่ำเป็นปรำสำทอกีแห่งทีส่วยทีสุ่ดในโลก  
น ำท่ำนเข้ำชม “ปรำสำทแดร๊กคูล่ำ” ปรำสำททีไ่ด้รับกำรยกย่องว่ำสวยงำมทีสุ่ดในโรมำเนีย  

น ำท่ำนเข้ำชม “ปรำสำทคอร์วนิ” หรือ “ปรำสำทฮุนโดร่ำ” ทีม่คีวำมสวยงำม รำวกบัเทพนิยำย 
น ำท่ำนชมเมืองซีบิว เมืองซ่ึงได้รับกำรยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์กำรยูเนสโก้เม่ือปี 2004  

น ำท่ำนเข้ำชมภำยใน อำคำรรัฐสภำทีไ่ด้ช่ือว่ำมขีนำดใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของโลก  

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
31 พ.ค.-08 ม.ิย. 2562 

(กรุณำส ำรองทีน่ั่งล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวซ่ีำ) 

วนัที่1       ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ – โดฮำร์ – กรุงโซเฟีย 
06.00 น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศช้ัน 4 เคำร์

เตอร์สำยกำรกำร์ตำร์แอร์เวย์ (เคำเตอร์ Q) พร้อมเจ้ำหน้ำทีค่อยดูแลเช็คสัมภำระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

09.05 น. ออกเดินทำงสู่กรุงโดฮำร์ ประเทศกำร์ตำร์...โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR831 
11.50 น. เดินทำงถึงประเทศกำร์ตำร์ ให้ท่ำนแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง  
15.50 น. ออกเดินทำงสู่กรุงโซเฟีย...โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR225 
21.00 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ กรุงโซเฟีย บัลแกเรีย หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำ เมือง และด่ำน

ศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว  น ำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ทีพ่กั 

พกัที่ :      METROPOLITAN HOTEL SOFIA หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

วนัที่2       กรุงโซเฟีย – พพิธิภณัฑ์บัลแกเรีย - มหำวหิำรอเลก็ซำนเดอร์ เนฟสก ี

 อำรำมรีล่ำ – ฟลอฟดฟิ - สุเหร่ำโบรำณ – โรงละครกลำงแจ้ง 

เชา้ บริการอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านออกเดินทางเพื่อเขา้ชม “พิพิธภัณฑ์แห่งชำติบัลแกเรีย” ให้ท่ำนได้ชมประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำ

ของชำวบัลแกเรียน มีส่ิงของต่ำงๆอันล ำ้ค่ำหำยำกมำกมำยที่จัดแสดง  ถูกสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1973 ซ่ึงคร้ัง
แรกไดถู้กสร้างเพื่อให้เป็นรูปแบบข  องงานแสดงสิน  คา้และต่อมาไดถู้กเปิดอยา่งเป็นทางการในปี ค.ศ.
1984 เพื่อเป็นการระลึกถึงในดา้นประวติัศาสตร์ของบลัแกเรียครบ 1,300 ปี ซ่ึงภายในไดมี้การสะลมส่ิงของ
โบราณประมาณ 650,000 ช้ิน ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ยดา้นโบราณคดี ศิลปะท่ีประณีตและ
หายาก ประวติัศาสตร์และเก่ียวกบัชาติพนัธ์ุ
ของบรรพบุรุษ น าท่านไปชม “มหำวิหำรอ
เล็กซำนเดอร์ เนฟสกี” ซ่ึงถือเป็นมหำวิหำร
คริสตจักรนิกำยออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับ
หน่ึงของโลก  มหาวิหารน้ีมีรูปแบบการ
ก่อสร้างของนีโอไบแซนไทน์ ซ่ึงออกแบบ
โดยสถาปนิค อเล็กซานเดอร์ โพมีรานทเ์ซฟ 
เป็นมหาวิหารท่ีการก่อสร้างในแบบโดม
หลงัคาทรงกลมสีเขียว ท่ีมีความสูงถึง  53 
เมตร ตกแต่งดว้ยหินอ่อนท่ีวิจิตรตระการตา 
ภายในมีเน้ือท่ีประมาณ 3,170 ตรม.ซ่ึงสามารถจุผูเ้ขา้ท าพิธีไดป้ระมาณ 10,000 คน น าท่านไปชม “โบสถ์
เซนต์โซเฟีย” ซ่ึงเป็นโบสถค์ริสตจกัรท่ีอยูใ่กล้ๆ กนัไดอี้กดว้ย จากนั้นชมอีกหน่ึงสถำนที่ที่มีควำมสวยงำม 
และยังได้ช่ือว่ำเป็นโบสถ์ยิวที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ และใหญ่เป็นอันดับสำมในทวีปยุโรป 
“โบสถ์ยิวโซเฟีย” ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถาปัตยกรรมท่ีอยู่ใกล้กับตลาดกลาง โดยโบสถ์แห่งน้ีมีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงั ฟริดริช กรูนันเกอร์ (Friedrich 
Grünanger) ชมพระราชวงัเดิมท่ี จตุัรัสบทัเทนเบิร์ก (Battenberg Square) ซ่ึงปัจจุบนัพระราชวงัแห่งน้ี ได้
กลายเป็น หอศิลป์แห่งชาติ (National Art Gallery) น าท่านออกเดินทางไปยงั “เมืองรีล่ำ” เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่
บนภูเขาทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ เป็นภูเขาสูงท่ีสุด บลัแกเรียและเทือกเขาบอลข่าน 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   



 

 

บ่ำย น ำท่ำนชม “อำรำมมรดกโลกรีล่ำ” เป็นอำรำมของคริสต์นิกำยออร์โธดอกซ์ทีม่ีช่ือเสียงทีสุ่ดและมีผู้เยี่ยมชม
มำกที่ สุดของบัลกำ เ รีย  ตั้ งอยู่บน จุด ท่ี มี
ทิวทศัน์สวยงามของภูเขารีล่า ได้รับการข้ึน
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1983 ชม
ความสวยงามของวิหาร  ท่ี ก่อตั้ ง ข้ึนใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 10น าท่านออกเดินทางสู่ 
“เมืองพลอฟดิฟ” ท่ีตั้ งอยู่ทางด้านใต ้
ระยะทางห่างประมาณ 100 กม. พลอฟดิฟ 
เ ป็นเ มืองศูนย์กลางการบริหารและการ
ปกครองของจงัหวดัพลอฟดิฟ ท่ีมีความใหญ่
เป็นอนัดบัสองของประเทศ มีประชากรอาศยั
อยู่ประมาณ 350,000 คน ชมวิวทิวทัศน์ท่ี
สวยงามระหว่างทาง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ี
ปลูกดอกไมท่ี้ใชท้  าหวัน ้ าหอม และฟาร์ม  ปศุสัตวต่์างๆ น าท่านชม เมืองเก่าพลอฟดิฟ (Plovdiv Old City) 
ส่วนท่ีเก่าแก่ของตวัเมืองไดรั้บการอนุรักษท์างสถาปัตยกรรม ซ่ึงท าให้ พลอฟดิฟ ยงัคงมีกล่ินอายของยุค
เรอเนสซองจนถึง ปัจจุบนั สภาพตึกรามบา้นช่องยงัคงอนุรักษ์ไวซ่ึ้งรูปแบบเดิมเป็นท่ีน่าประทบัใจของ
นักท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมเยือน น าท่านเดินชมเขต
เมืองเก่าบนถนนท่ีปูด้วยแผ่นหินแบบโบราณ 
ผ่านชม โบราณสถานโรงละครกลางแจ้งแบบ
โรมนั (Philippopolis Theatre) อายุกวา่ 2,000 ปี 
ท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์ และ สภาโรมนั (Roman 
Forum) ผ่านชม สุเหร่าโบราณ (Dzhumaya 
Mosque) สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 14 ในช่วงการ
ปกครองของออตโตมนัเติร์ก โดยสร้างทบัลงไป
บนโบสถ์คริสตเ์ก่าเซ้นตเ์พตกา้ ใชเ้สาขนาดใหญ่ส่ีเสาคร่อมเหนือโถงใตดิ้น 9 โถง โดมสุเหร่าเคลือบทบั
ดว้ยตะกัว่ และมีหอขานสูงถึง 23 เมตร โรงอาบนา้แบบตุรกีโบราณ (Turkish Bath) อายุยอ้นหลงัไปใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 16 ท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์ ปัจจุบนัใชเ้ป็นศูนยว์ฒันธรรม 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่ :      IMPERIAL HOTEL  PLOVDIV หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่3      พลอฟดฟิ –  คำซำนลคั – เทศกำลดอกกหุลำบ - เวลโีค ทำร์โนโว 

เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองคำซำนลัค” (KAZANLAK) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ทางดา้นใตข้องเมืองซิพกา้บริเวณ

เทือกเขาบอลข่านเมืองคาซานลคั แห่งน้ีไดช่ื้อวา่เป็นแหล่งปลูกกุหลาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในบลัแกเรีย ซ่ึงสถานท่ี



 

 

แห่งน้ีจะมองไปทางไหนก็เจอแต่ดอกกุหลาบ เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีมีหลกัฐานการตั้งถ่ินฐาน มาตั้งแต่ยุคสมยั
หินใหม่ ซ่ึงถือว่ามีความเก่าแก่ท่ีสุดในแถบน้ี โดยเฉพาะไปสัมผสัส่วนท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ของเมืองท่ี ถนนมิ
รสกา้ (Mirska Street) ถนนกอ้นกรวดท่ีมากไปดว้ยเสน่ห์สองขา้งทางเตม็ไปดว้ย สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม
ของอาคารบา้นเรือนท่ีสวยงาม น ำท่ำนเดินทำงไปตำมเส้นทำงสำยดอกกุหลำบ ณ หุบเขำแห่งกุหลำบ (The 
Valley of Roses) แหล่งปลูกกุหลาบอนักวา้งใหญ่ช่ือวา่เป็นเมืองแห่งศูนยก์ลางของน้าํมนัดอกกุหลาบท่ี
ปลูกไวใ้นไร่อนั กวา้งใหญ่ จนแทบเรียกไดว้า่ กินอาณาเขตไปเป็นภูเขาทั้งลูกเลย (ในช่วงเดือนพฤษภำคม- 
มิถุนำยน ท่ำนจะต่ืนตำไปกับควำมสวยงำมของดอกกุหลำบนำนำชนิดที่เบ่งบำนรอกำรเก็บเกี่ยวอย่ำง
สวยงำม และชมวิธีกำรเก็บดอกกุหลำบในไร่ ซ่ึงแต่เดิมเป็นงำนนี้จะเป็นงำนของผู้หญิงเท่ำน้ัน เน่ืองจำก
ต้อง ใช้ควำมช ำนำญและควำมอดทนทีด่ีในเกบ็ดอกไม้) 

เทีย่ง อสิระกบัอำหำรม้ือกลำงวนัเพ่ือควำมสะดวกในกำรเดินชมและร่วมงำน  
บ่ำย น ำท่ำนเข้ำชม “เทศกำลดอกกุหลำบ” (ROSE FESTIVAL) เทศกาลน้ีเร่ิมจดัคร้ังแรกเม่ือปี 1903 และจดัต่อ

กนัมาทุกปีจนถึงปัจจุบนั โดยจะจดัใน
สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน ในงาน
จะ คดัเลือกดอกกุหลาบท่ีสวยท่ีสุด 
และหญิงสาวในเมืองท่ีสวยท่ีสุดมาร่วม
งาน มีการประกวดสาว งามประจ าเมือง 
โดยหญิงสาวท่ีจะสามารถลงประกวด 
ไดน้ั้นตอ้งเป็นหญิงสาวท่ีเรียนจบระดบั 
มัธยมในเมืองคาซานลักเท่านั้ นซ่ึงผู ้
ชนะจะได้เป็น "THE QUEEN OF 
ROSES" น าท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ 
“เมืองเวลีโค ทำร์โนโว” Veliko 
Tarnovo ระหว่ำงทำงให้ท่ำนได้แวะชิม 
“โยเกิร์ต”(มำถึงแล้วต้องลอง) แบบ
ธรรมชำติ แห่งเทือกเขำบอลข่ำนพร้อม
ชมทวิทศัน์อนัสวยงำม 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่ :      YANTRA GRAND HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                  
วนัที่4       เวลโีค ทำร์โนโว - ปรำสำทซำรีเวทส์ – บูคำเรสต์(โรมำเนีย) 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั   



 

 

 น าท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ “เมืองเวลโีค ทำร์โนโว” ชมอาคารบา้นเรือนสวยงามแปลกตาท่ีปลูกสร้างแบบ
สถาปัตยกรรมผสมผสานแบบ Bulgarian 
National Revival ซ่ึงบางทีก็ถูกเรียกว่า 
บั ล แ ก เ รี ย น เ ร อ เ น ส ซ อ ง ส์  ( Bulgarian 
Renaissance) เวลีโค ทาร์โนโว เป็นเมืองเก่าแก่
ท่ีตั้งอยูริ่มแม่น ้ ายานตา ท่ีมีความใสสะอาดราว
กบักระจกสะทอ้นอยู่เบ้ืองล่าง นอกจากนั้นยงั
เคยเป็นเมืองหลวงแห่งท่ีสองของอาณาจักร
บัลแกเรีย เป็นเมืองท่ีมีป้อมปราการ โบสถ ์
พิพิธภณัฑ์ มากมาย นอกจากน้ีแลว้แห่งประวติัศาสตร์แห่งน้ียงัไดช่ื้อวา่เป็นหน่ึงในดินแดน ท่ีมีการตั้งถ่ิน
ฐานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในบลัแกเรียอีกดว้ย 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
บ่ำย น าท่านชมซากปราสาทปรักหกัพงัอนัโดดเด่นของเมือง “ปรำสำทซำรีเวทส์” (Tsarevets Castle) ซ่ึงภายใน

มีอาคาร และป้อมปราการรายอยู่รายล้อม 
ปัจจุบนัไดมี้การท านุบ ารุงรักษาเอาไวม้ากมาย
พอสมควร จากนั้ นไปชมความงดงามของ
อาคารบ้านเ รือนท่ีย่านถนนกู ร์โก้ (Gurko 
Street) ท่ีน่ีท่านจะพบกบับา้นท่ีมีการอนุรักษ์
ไวในแบบเดิม โดยบา้นแต่ละหลงันั้นมีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์มากมาย  น าท่ านออก
เดินทางสู่ “เมืองรูเซ” (RUSE) ขา้มพรมแดนไปยงัโรมาเนีย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองบูคำเรสต์” เมืองหลวง
ประเทศโรมาเนีย 

 ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร / จากนั้นน าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที่ :      CROWN PLAZA HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5       บูคำเรสต์ – ฮุนโดร่ำ – เข้ำชมปรำสำทคอร์วนิ – ซีบิว 

เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฮุนโดร่ำ” เป็นอีกเมืองสวยในแควน้ทรานซิลเวเนีย และยงัเป็นเมืองอนัเป็น

ท่ีตั้งของอาคารสถาปัตยกรรมแบบโกธิค 
เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
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บ่ำย น าท่านเขา้ชม “ปรำสำทคอร์วิน” (Corvins Castle) หรือท่ีรู้จกัในนาม “ปรำสำทฮุนยำร์ด” (Hunyad Castle) 
หรือ “ปรำสำทฮุนโดร่ำ” (Hunedoara Castle) สร้างข้ึนในปี 1409 โดยกษตัริย ์ชาร์ลส์ท่ี 1 แห่งฮงัการี 
(Charles I of Hungary) และ 
ได้ท าการบูรณะอีกคร้ังในปี 
1446 หลงัจากกษตัริยช์าร์ลส์ 
ไ ด้ ย ก ป ร าส าท แ ห่ ง น้ี ใ ห้
ตระกูลฮุนยาดี ตัวปราสาท
ก่ อ ส ร้ า ง ใ น แ บ บ
สถาปัตยกรรมโกธิค เรเนอ
ซองส์ ตวัปราสาทสูงสง่า และ
มีหอคอยสูงส าหรับเฝ้าระวงั
ภยั ตวัปราสาทสร้างด้วยหิน
ขนาดใหญ่ น าท่ านเข้าชม
ค ว า ม ยิ่ ง ใ ห ญ่ ภ า ย ใ น ตั ว
ปราสาทและสวนสวย อิสระ
ให้ท่ านได้บันทึกภาพตาม
อัธยาศัย  น าท่านเดินทางสู่ 
“ เมืองซีบิว” เมืองท่ีร ่ ารวย
ท่ีสุดแห่งแคว้นทรานซิลเว
เ นี ย  แ ล ะ ตั้ ง อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง

เทือกเขาทรานซิลเวเนียไปจนถึงแม่น ้าโอด๊ แวเลย ์น าท่านชมเมืองซีบิว เมืองซ่ึงได้รับกำรยกย่องให้เป็น
เมืองมรดกโลกโดยองค์กำรยูเนสโก้เม่ือปี 2004 (UNESCO World Heritage) และยังได้รับกำร
ยกย่องให้เป็นเมืองด้ำนวฒันธรรมของยุโรปในปี 2007 (European Capital of Culture) น าท่าน
ผ่านชมโบสถ์ซีบิว ซ่ึงเคยเป็นท่ีกกัขงับุตรชายของเจา้ชายวลคั (บุตรชายของท่านแดร๊กคูล่า) น าท่านชม
จตุรัสฮูเอท (Huet Square) ซ่ึงเป็นจตุรัสใจกลางเมือง เป็นสถานท่ีท่ีผูค้นมาพบปะและสังสรรค ์น าท่านแวะ
ถ่ายรูปกบัสะพานโกหก (Liar’s bridge) ซ่ึงคนในสมยัก่อนเช่ือวา่หากพูดโกหก สะพานแห่งน้ีจะทรุดตวัลง 
จากนั้นอิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นในเมืองและเก็บภาพอาคารสวยงามท่ีสร้างไวโ้ดดเด่น 

 ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   

พกัที่ :      RAMADA HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
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วนัที่6       ซีบิว – ซินำยำ – ปรำสำทเปเลส  – บรำน – เข้ำชมปรำสำทแดร็กคูล่ำ 

เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 
 น ำท่ำนออกเดินทำงไปยัง “เมืองซินำย่ำ” ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศเหนือ เมืองซินายา่ ตั้งอยูใ่นจงัหวดัพราโฮวา่และ

เป็นพื้นท่ีทางด้านประวติัศาสตร์ของ
มนัเทเนีย และมีช่ือเสียงทางด้านเป็น
เนินเขาสูงท่ีอยู่ เหนือระดับน ้ าทะเล
ประมาณ 760-860 เมตรและเป็นท่ี  ตั้ง
ของสกีรีสอร์ทอีกด้วย น ำท่ำนเข้ำชม 
“ปรำสำทเปเลส” ซ่ึงตั้งอยูใ่นหุบเขาบู
เซกิใกลกับัเมืองซินายา่  เป็นปราสาทท่ี
ประทบัในฤดูร้อนของกษตัริย ์ปราสาทแห่งน้ีไดรั้บการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งท่ีสวยท่ีสุดในโลก 
เน่ืองจากตั้งอยู่กลางป่าสนบนเทือกเขาคาร์เปเทียน ปราสาทน้ีถูกสร้างข้ึนโดยเจา้ชายคาลอสท่ี 1 กษตัริย์
แห่งโรมาเนียในสมยัศตวรรษท่ี 19 ใชเ้วลาสร้างนานถึง 10 ปี โดยเร่ิมปี ค.ศ.1873-1973 ความงดงามของ
ปราสาทแห่งน้ี มิใช่อยู่ท่ีความยิ่งใหญ่ของตวัปราสาทแต่อยู่ท่ีการตกแต่งภายในอย่างหรูหรางดงาม เป็น
ปราสาทท่ีรวบรวมงานศิลปะท่ีสวยงามมากมายจากประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น โคมไฟระยา้จากอิตาลี 
รูปภาพติดผนงัจากฝร่ังเศส ฯลฯ  

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองบรำน” ท่ีตั้งอยูท่างดา้นตะวนัออก ระยะทางห่างประมาณ 30 กม. เมืองบราน เป็น 

เมืองซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นท่ีอยู่ของแวมไพร์
ห รื อ แ ด ร๊ ก คู ล่ า  น า ท่ า น เ ข้ า ช ม 
“ปรำสำทบรำน” (Bran Castle) หรือท่ี
รู้จกักันในนามของ “ปรำสำทแดร๊กคู
ล่ำ” (Dracula’s Castle) ปราสาทน้ี ถูก
สร้าง ข้ึนในในศตวรรษ ท่ี  14 เ ป็น
ปรำสำทที่ได้รับกำรยกย่องว่ำสวยงำม
ที่สุดในโรมำเนีย ตั้งเด่นเป็นสง่ำอยู่บน
ยอดเขำ สร้างข้ึนเพื่อเป็นป้อมควบคุม
เส้นทางการคา้และเก็บภาษีระหว่างแควน้วาลนัเซีย  และแควน้ทรานซิลวาเนีย ภายในตวัปราสาทมีห้อง
ต่างๆมากมาย ซ่ึงจดัแสดงวิถีความเป็นอยู่ ห้องแสดงอาวุธโบราณ ตูโ้บราณอายุหลายร้อยปีท่ีแกะสลกั
ลวดลายสวยงดงาม นอกจากน้ียงัมีการจดัแสดงส่ิงของเคร่ืองใชอี้กมากมาย ให้ท่านไดช้มและถ่ายรูปตาม
อธัยาศยั 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร 



 

 

พกัที่ :   HOTEL RAMADA BRASOV หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่7      บรำซอฟ – ชมเมือง – บูคำเรสต์ –อำคำรรัฐสภำใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั   
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองบรำซอฟ” น าท่านชมความสวยงามของเมืองบราซอฟท่ีถูกสร้างด้วย

สถาปัตยกรรมท่ีมีความงดงาม ซ่ึงมีชาว
โรมาเนียนอาศยัอยู่  ทางด้านตะวนัตก
และตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง ส่วน
ชาวฮงักาเรียนอยูท่างดา้นตะวนัออก พวก
เยอรมนัอาศยัอยูท่างดา้นเหนือและรอบๆ 
ตวัเมือง น าท่าน ชม “โรงเรียนแห่งแรก
ของประเทศโรมำเนีย” (Romanian first 
school) ชมย่านใจกลางเมืองและจตุัรัส
กลางเมืองซ่ึงมีหอนาฬิกาท่ีสวยงามสูง
โดดเด่น ท่ีแสดงเวลาให้กบัผูค้นท่ีเดินผา่นไปมา น าท่านเขา้ชม “โบสถ์ด ำ” (Black Church) เป็นโบสถ์ท่ีมี
ช่ือเสียงซ่ึงจดัเป็นโบสถ์สถาปัตยกรรมโกธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดของโรมาเนีย แต่ไดส้ร้างข้ึนให้เป็นโบสถ์โรมนั
คาธอลิคเพื่ออุทิศให้พระแม่มารี เพื่อทดแทนโบสถ์หลงัเก่าท่ีมีการปฏิรูปสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1383-1385 
หลงัจากท่ีถูกพวกมองโกลบุกเขา้มาท าลายเม่ือปี ค.ศ.1242 และปี ค.ศ. 1477 ก็ไดมี้การก่อสร้างเพิ่มเติมข้ึน
อีกหลงัจากท่ีพวกเตอร์กิสบุกเขา้ท าลายในปี ค.ศ.1421 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “กรุงบูคำเรสต์” ท่ีตั้งอยูท่างดา้นใตห่้างประมาณ 170 กม. ศุลกากร นอกจากน้ียงัเป็น

เมืองอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของ
ประเทศ ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใต ้ ของ
ประเทศ ซ่ึงตั้ง อยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าแดมโบวิดา 
เมืองบูคาเรสต์ เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็น
อนัดบั 6 ของสหภาพยุโรป เป็นหน่ึงใน
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและการ
ขนส่งของยโุรปตะวนัออก เป็นเมืองหน่ึง
ท่ีร ่ ารวยท่ีสุดและครอบคลุมส่ิงอ านวย

ความสะดวกดา้นการประชุม การศึกษา ทางวฒันธรรม น ำท่ำน ถ่ำยรูปด้ำนหน้ำ “อำคำรรัฐสภำ” หรือ 
“ท ำเนียบประธำนำธิบดี” ของประเทศโรมาเนีย (Palace of the Parliament) ท าเนียบประธานาธิบดีท่ี
ใหญ่โตโอฬารของอดีตประธานาธิบดีจอมเผด็จการ นิโคไล เชาเชสคู โดยท าเนียบประธานาธิบดีแห่งน้ี 
ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นอำคำรรัฐสภำนี้ได้ช่ือว่ำมีขนำดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจำกตึกเพนตำกอนข
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องสหรัฐอเมริกำ น าท่านชม กรุงบูคาเรสต ์ท่ีไดรั้บสมญานามวา่ ปารีสนอ้ยแห่งยุโรปตะวนัออก เน่ืองจาก
ในสมยัก่อนชนชั้นสูงของโรมาเนียนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนท่ีฝร่ังเศส จึงไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรม
ฝร่ังเศสทั้งในดา้นแฟชัน่และศิลปะรวมทั้งสถาปัตยกรรมซ่ึงยงัปรากฏให้เห็นอยา่งมากมาย มีเวลาให้ท่าน
ไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
พกัที่ :      CROWN PLAZA HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่8       บูคำเรสต์ – โดฮำ (กำตำร์) 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านชมความสวยงามของ เมืองบูคาเรสต์ ชม จตุัรัสแห่งการปฎิวติั (Revolution Square) โอเปร่าเฮา้ส์ 

(Opera House) โรงทหารแห่งชาติ (National 
Military Aca demy) ผา่นชม ประตูชยั ซ่ึง
ตั้งอยูบ่นถนนคิสเซเลฟฟ ซ่ึงสร้างเลียนแบบ
ประตูชยัในกรุงปารีส ในสถาปัตยกรรมแบบ
โรมาเนีย (Romanian Athenaeum) ให้ท่าน
ไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั เลือกซ้ือสินคา้ท่ียา่น
เมืองเก่าซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของกรุงบูคาเรสต ์
…. . ไ ด้ เ วล าสมควรน าท่ าน เ ดินทา ง สู่ 
สนามบินบูคาเรสต ์ 

12.55 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินกำต้ำร์แอร์เวย์เที่ยวบินที ่QR222 
17.50 น. เดินทำงถึงกรุงโดฮำ ประเทศกำต้ำร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
20.05 น. เหิรฟ้ำสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินกำต้ำร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR830 
วนัที่9       กรุงเทพฯ 
07.05 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 
หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ,ฟ้ำ , อำกำศ,กำรล่ำช้ำอันเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และ

สถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพ่ือควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง โดย ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ มี
อ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ำรตัดสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ออกเดนิทำงช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่ำน 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่ำนเดยีว / ห้อง 
                      จ่ำยเพิม่ 

 

31 พ.ค.-08 มิ.ย. 2562 69,900 69,900 69,900 16,900 

ต้องกำรเดินทำงโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิม่เติมจำกเจ้ำหน้ำทีบ่ริษัทฯ 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โซเฟีย//บูคาเรสต-์กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการ
พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่ำทิปพนักงำนขบัรถในยุโรปท่ำนละ 16 ยูโร 
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ตำมวฒันธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลก ท่ำนละ 100 บำทต่อวนั  

เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง และกำรช ำระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ

หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก



 

 

ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 

จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมำยเหตุ 
 ทำงบริษัทจะท ำกำรย่ืนวซ่ีำของท่ำนกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ำรองทีน่ั่งครบ 25 ท่ำน และได้รับควิกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หำกในช่วงทีท่่ำนเดนิทำงควิวซ่ีำกรุ๊ปในกำรย่ืนวีซ่ำเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีำทีท่่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดนิทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำและค่ำด ำเนินกำรทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วันย่ืนวีซ่ำ  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่ำห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หำกท่ำนผ่ำนกำรพจิำรณำวซ่ีำ แล้วยกเลกิกำรเดนิทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยดึค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ทีส่นำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   

หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 20,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  70 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวซ่ีำ VISA  (ต้องมำโชว์ตวัที่สถำนทูตเพ่ือสแกนลำยนิว้มือทุกท่ำน) 
 หนังสือเดินทำงทีเ่หลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ ำนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* ค้ำขำย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่ำน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำร
แสดงทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ำ ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ำมี) 1 ชุด 
  กำรบิดเบือนข้อเทจ็จริงประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หำกสถำนทูตมกีำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนดัหมำยและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั

ฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกได้วซ่ีำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวซ่ีำของท่ำน เน่ืองจากการขอวซ่ีา
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพร้อมและมคีวำมประสงค์ทีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศตำมทีร่ะบุเท่ำนั้น การ
ปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


