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เดนิทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS สายการบินที่ดทีีสุ่ดในโลกปี 2015 ระดบั 5 ดาว 
 
 
 

น าท่านชม 2 ประเทศแห่งยุโรปตะวนัออก ทีย่งัคงความ ดั่งเดิมในด้านของวฒันธรรมและความเป็นอยู่  
น าท่านชมความสวยงามของศิลปะของวดัวาอารม และสถานทีส่ าคญัต่างๆของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์   

น าท่านชมเมืองเก่าบริเวณทีอ่ดีต “ จักรวรรดิออตโตมนั” อนัยิง่ใหญ่ เคยเข้าครอบครองและ  
น าความเจริญเข้ามา (อาณาเขตของจักรวรรดิออตโตมนัทีค่รอบคลมุถึง 3 ทวปี ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา และยุโรป)  

น าท่านเข้าชม “ปราสาทเปเลส” ปราสาทแห่งนีไ้ด้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอกีแห่งทีส่วยทีสุ่ดในโลก  
น าท่านเข้าชม “ปราสาทแดร๊กคูล่า” ปราสาททีไ่ด้รับการยกย่องว่าสวยงามทีสุ่ดในโรมาเนีย  

น าท่านถ่ายภาพคู่กบั อาคารรัฐสภาทีไ่ด้ช่ือว่ามขีนาดใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของโลก  
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ก าหนดการเดนิทาง 
ออกเดนิทางวนัที ่

05-12 พ.ค. // 12-19 พ.ค. // 19-26 พ.ค. //14-21มิ.ย. //16-23 ม.ิย. // 13-20 ก.ย. // 20-27 ก.ย. 2560 
   

(กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮาร์ 
23.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

วนัที่2       โดฮาร์ – กรุงโซเฟีย – พพิธิภณัฑ์บัลแกเรีย - มหาวหิารอเลก็ซานเดอร์ เนฟสก ี
02.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR837 
04.45 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง (ในเวลาเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
07.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงโซเฟีย...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR225 
12.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ  กรุงโซเฟีย บัลแกเรีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่าน

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น ำท่ำนออกเดินทำงเพื่อเข้ำชม “พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบัลแกเรีย” ให้ท่านได้ชม
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวบัลแกเรียน 
มีส่ิงของต่างๆอันล า้ค่าหายากมากมายทีจั่ดแสดง 
ถูกสร้ำงข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1973 ซ่ึงคร้ังแรกได้ถูก
สร้ำงเพื่อให้เป็นรูปแบบข  องงำนแสดงสิน  คำ้
และต่อมำไดถู้กเปิดอย่ำงเป็นทำงกำรในปี ค.ศ.
1984 เพื่อเป็นกำรระลึกถึงในดำ้นประวติัศำสตร์
ของบัลแกเรียครบ 1,300 ปี ซ่ึงภำยในได้มีกำร
สะลมส่ิงของโบรำณประมำณ 650,000 ช้ิน ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยดำ้นโบรำณคดี ศิลปะท่ีประณีตและหำยำก ประวติัศำสตร์และเก่ียวกบัชำติพนัธ์ุของบรรพ
บุรุษ น ำท่ำนไปชม “มหาวหิารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี” ซ่ึงถือเป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่
ใหญ่อันดับหน่ึงของโลก มหำวิหำรน้ีมีรูปแบบ
กำรก่อสร้ำงของนีโอไบแซนไทน์ ซ่ึงออกแบบ
โดยสถำปนิค อเล็กซำนเดอร์ โพมีรำนท์เซฟ 
เป็นมหำวิหำรท่ีกำรก่อสร้ำงในแบบโดมหลงัคำ
ทรงกลมสีเขียว ท่ีมีควำมสูงถึง  53 เมตร ตกแต่ง
ด้วยหินอ่อนท่ีวิจิตรตระกำรตำ ภำยในมีเน้ือท่ี
ประมำณ 3,170 ตรม.ซ่ึงสำมำรถจุผูเ้ขำ้ท ำพิธีได้
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ประมำณ 10,000 คน น ำท่ำนไปชม “โบสถ์เซนต์โซเฟีย” ซ่ึงเป็นโบสถ์คริสตจกัรท่ีอยู่ใกล้ๆ กนัไดอี้กด้วย 
จำกนั้นชมอีกหน่ึงสถานที่ที่มีความสวยงาม และยงัได้ช่ือว่าเป็นโบสถ์ยวิที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวนัออกเฉียง
ใต้ และใหญ่เป็นอันดับสามในทวีปยุโรป “โบสถ์ยิวโซเฟีย” ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถำปัตยกรรมท่ีอยูใ่กลก้บัตลำด
กลำง โดยโบสถ์แห่งน้ีมีรูปแบบสถำปัตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดยสถำปนิกช่ือดงั ฟริดริช 
กรูนนัเกอร์ (Friedrich Grünanger) ชมพระรำชวงัเดิมท่ี จตุัรัสบทัเทนเบิร์ก (Battenberg Square) ซ่ึงปัจจุบนั
พระรำชวงัแห่งน้ี ไดก้ลำยเป็น หอศิลป์แห่งชำติ (National Art Gallery)  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ : METROPOLITAN HOTEL SOFIA หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่3     โซเฟีย – อารามรีล่า – พลอฟดฟิ – สุเหร่าโบราณ - โรงละครกลางแจ้ง  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนออกเดินทำงไปยงั “เมืองรีล่า” เป็น
เมืองท่ีตั้งอยูบ่นภูเขำทำงดำ้นตะวนัตกเฉียงใต้
ของประเทศ เป็นภูเขำสูงท่ีสุด บลัแกเรียและ
เทือกเขำบอลข่ำน น ำท่ำนชม “อารามมรดก
โลกรีล่า” เป็นอารามของคริสต์นิกายออร์โธ
ดอกซ์ที่มี ช่ือเสียงที่สุดและมีผู้เยี่ยมชมมาก
ที่สุดของบัลกาเรีย ตั้ งอยู่บนจุดท่ีมีทิวทัศน์
สวยงำมของภูเขำรีล่ำ ไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนให้
เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1983 ชมควำมสวยงำมของวหิำร ท่ีก่อตั้งข้ึนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 10  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองพลอฟดิฟ” ท่ีตั้งอยูท่ำงดำ้น

ใต ้ระยะทำงห่ำงประมำณ 100 กม. พลอฟดิฟ เป็นเมือง
ศูนย์กลำงกำรบริหำรและกำรปกครองของจังหวัด
พลอฟดิฟ ท่ีมีควำมใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ มี
ประชำกรอำศยัอยูป่ระมำณ 350,000 คน ชมววิทิวทศัน์ท่ี
สวยงำมระหวำ่งทำง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีปลูกดอกไม้
ท่ีใชท้  ำหวัน ้ ำหอม และฟำร์ม  ปศุสัตวต่์ำงๆ / เดินทำงถึง 
“เมืองฟลอฟดิฟ” น ำท่ำนชม เมืองเก่ำพลอฟดิฟ (Plovdiv 
Old City) ส่วนท่ีเก่ำแก่ของตวัเมืองไดรั้บกำรอนุรักษท์ำง
สถำปัตยกรรม ซ่ึงท ำให้ พลอฟดิฟ ยงัคงมีกล่ินอำยของ
ยุคเรอเนสซองจนถึง ปัจจุบัน สภำพตึกรำมบ้ำนช่อง
ยงัคงอนุรักษ์ไวซ่ึ้งรูปแบบเดิมเป็นท่ีน่ำประทบัใจของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมำเยี่ยมเยือน น ำท่ำนเดินชมเขตเมืองเก่ำ
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บนถนนท่ีปูด้วยแผ่นหินแบบโบรำณ ผ่ำนชม โบรำณสถำนโรงละครกลำงแจง้แบบโรมนั (Philippopolis 
Theatre) อำยุกว่ำ 2,000 ปี ท่ียงัคงสภำพสมบูรณ์ และ สภำโรมนั (Roman Forum) ผ่ำนชม สุเหร่ำโบรำณ 
(Dzhumaya Mosque) สร้ำงข้ึนในศตวรรษท่ี 14 ในช่วงกำรปกครองของออตโตมนัเติร์ก โดยสร้ำงทบัลงไป
บนโบสถค์ริสตเ์ก่ำเซ้นตเ์พตกำ้ ใชเ้สำขนำดใหญ่ส่ีเสำคร่อมเหนือโถงใตดิ้น 9 โถง โดมสุเหร่ำเคลือบทบัดว้ย
ตะกั่ว และมีหอขำนสูงถึง 23 เมตร โรงอำบน้ำแบบตุรกีโบรำณ (Turkish Bath) อำยุย ้อนหลังไปใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 16 ท่ียงัคงสภำพสมบูรณ์ ปัจจุบนัใชเ้ป็นศูนยว์ฒันธรรม 

  ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารจำกนั้นน ำคณะท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั   

พกัที่ : IMPERIAL HOTEL  PLOVDIV หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่4      พลอฟดฟิ – ชมเมือง – เวลโีค ทาร์โนโว – บูคาเรสต์(โรมาเนีย) 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น ำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหนำ้สู่ “เมืองเวลีโค ทาร์โนโว” ชมอำคำรบำ้นเรือนสวยงำมแปลกตำท่ีปลูกสร้ำงแบบ

สถำปัตยกรรมผสมผสำนแบบ Bulgarian 
National Revival ซ่ึ ง บ ำ ง ที ก็ ถู ก เ รี ย ก ว่ ำ 
บั ล แ ก เรี ย น เร อ เน ส ซ อ ง ส์  (Bulgarian 
Renaissance) เวลีโค ทำร์โนโว เป็นเมืองเก่ำแก่
ท่ีตั้งอยูริ่มแม่น ้ ำยำนตำ ท่ีมีควำมใสสะอำดรำว
กบักระจกสะทอ้นอยู่เบ้ืองล่ำง นอกจำกนั้นยงั
เคยเป็นเมืองหลวงแห่งท่ีสองของอำณำจักร
บัลแกเรีย เป็นเมืองท่ีมีป้อมปรำกำร โบสถ ์
พิพิ ธภัณฑ์  มำกมำย  นอกจำก น้ีแล้วแห่ ง
ประวติัศำสตร์แห่งน้ียงัไดช่ื้อวำ่เป็นหน่ึงในดินแดน ท่ีมีกำรตั้งถ่ินฐำนท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในบลัแกเรียอีกดว้ย 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำท่ำนชมซำกปรำสำทปรักหกัพงัอนัโดดเด่นของเมือง “ปราสาทซารีเวทส์” (Tsarevets Castle) ซ่ึงภำยในมี

อำคำร และป้อมปรำกำรรำยอยู่รำยล้อม 
ปั จ จุบันได้ มี ก ำรท ำนุ บ ำ รุง รักษ ำเอำไว้
มำกมำยพอสมควร จำกนั้นไปชมควำมงดงำม
ของอำคำรบำ้นเรือนท่ียำ่นถนนกูร์โก ้(Gurko 
Street) ท่ีน่ีท่ำนจะพบกบับำ้นท่ีมีกำรอนุรักษ์
ไวในแบบเดิม โดยบำ้นแต่ละหลงันั้นมีคุณค่ำ
ทำงประวัติศำสตร์มำกมำย น ำท่ ำนออก
เดินทำงสู่ “เมืองรูเซ” (RUSE) ขำ้มพรมแดนไปยงัโรมำเนีย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองบูคาเรสต์” เมืองหลวง
ประเทศโรมำเนีย 

  ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / จำกนั้นน ำคณะท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 
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พกัที่ :  CROWN PLAZA HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่5        บูคาเรสต์ – ซินายา – ปราสาทเปเลส – บราน – เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า              
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนออกเดินทำงไปยงั “เมืองซินาย่า” ซ่ึง
ตั้ งอยู่ทำงทิศเหนือ ระยะทำงประมำณ 80 
กม. เมืองซินำย่ำ ตั้ งอยู่ในจงัหวดัพรำโฮว่ำ
และเป็นพื้นท่ีทำงดำ้นประวติัศำสตร์ของมนั
เทเนีย และมีช่ือเสียงทำงดำ้นเป็นเนินเขำสูง
ท่ีอยู่เหนือระดบัน ้ ำทะเลประมำณ 760-860 
เมตรและเป็นท่ี   ตั้ งของสกีรีสอร์ทอีกด้วย 
น าท่านเข้าชม “ปราสาทเปเลส” ซ่ึงตั้งอยูใ่นหุบเขำบูเซกิใกลกับัเมืองซินำยำ่  เป็นปรำสำทท่ีประทบัในฤดู
ร้อนของกษตัริย ์ปรำสำทแห่งน้ีไดรั้บกำรยกยอ่งวำ่เป็นปรำสำทอีกแห่งท่ีสวยท่ีสุดในโลก เน่ืองจำกตั้งอยู่
กลำงป่ำสนบนเทือกเขำคำร์เปเทียน ปรำสำทน้ีถูกสร้ำงข้ึนโดยเจำ้ชำยคำลอสท่ี 1 กษตัริยแ์ห่งโรมำเนียใน
สมยัศตวรรษท่ี 19 ใช้เวลำสร้ำงนำนถึง 10 ปี โดยเร่ิมปี ค.ศ.1873-1973 ควำมงดงำมของปรำสำทแห่งน้ี 
มิใช่อยูท่ี่ควำมยิง่ใหญ่ของตวัปรำสำทแต่อยูท่ี่กำรตกแต่งภำยในอยำ่งหรูหรำงดงำม เป็นปรำสำทท่ีรวบรวม
งำนศิลปะท่ีสวยงำมมำกมำยจำกประเทศต่ำงๆ ในยุโรป เช่น โคมไฟระยำ้จำกอิตำลี รูปภำพติดผนังจำก
ฝร่ังเศส ฯลฯ  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองบราน” ท่ีตั้งอยูท่ำงดำ้นตะวนัออก ระยะทำงห่ำงประมำณ 30 กม. เมืองบรำน เป็น 

เมืองซ่ึงได้ช่ือว่ำเป็นท่ีอยู่ของแวมไพร์หรือ
แดร๊กคูล่ำ น ำท่ำนเข้ำชม “ปราสาทบราน” 
(Bran Castle) ห รือ ท่ี รู้ จัก กัน ในน ำมขอ ง 
“ป ร าส าท แด ร๊ ก คู ล่ า ”  (Dracula’s Castle) 
ปรำสำทน้ีถูกสร้ำงข้ึนในในศตวรรษท่ี 14 เป็น
ปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดใน
โรมาเนีย ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขา สร้ำง
ข้ึนเพื่อเป็นป้อมควบคุมเส้นทำงกำรคำ้และเก็บภำษีระหว่ำงแควน้วำลันเซีย  และแควน้ทรำนซิลวำเนีย 
ภำยในตวัปรำสำทมีห้องต่ำงๆมำกมำย ซ่ึงจดัแสดงวิถีควำมเป็นอยู่ ห้องแสดงอำวุธโบรำณ ตูโ้บรำณอำยุ
หลำยร้อยปีท่ีแกะสลกัลวดลำยสวยงดงำม นอกจำกน้ียงัมีกำรจดัแสดงส่ิงของเคร่ืองใชอี้กมำกมำย ให้ท่ำน
ไดช้มและถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 
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พกัที่ :  HOTEL RAMADA BRASOV หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่6        บราซอฟ – โบสถ์ด า - ชมเมือง– บูคาเรสต์ - อาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่  “เมืองบราซอฟ” น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของเมืองบรำซอฟท่ีถูกสร้ำงด้วย
สถำปัตยกรรมท่ีมีควำมงดงำม ซ่ึงมีชำวโรมำเนียนอำศยัอยู่  ทำงด้ำนตะวนัตกและตะวนัตกเฉียงใตข้อง
เมื อ ง  ส่ วน ช ำวฮังก ำ เรี ยน อ ยู่ ท ำงด้ ำน
ตะวนัออก พวกเยอรมันอำศัยอยู่ทำงด้ำน
เห นื อ และ รอบ ๆ  ตัว เมื อ ง  น ำท่ ำน ช ม 
“โรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย” 
(Romanian first school) ช ม ย่ ำ น ใ จ ก ล  ำ
งเมืองและจตุัรัสกลำงเมืองซ่ึงมีหอนำฬิกำท่ี
สวยงำมสูงโดดเด่น ท่ีแสดงเวลำให้กบัผูค้นท่ี
เดินผำ่นไปมำ น ำท่ำนชมภำยนอก “โบสถ์ด า” 
(Black Church) เป็นโบสถ์ท่ีมีช่ือเสียงซ่ึงจดัเป็นโบสถ์สถำปัตยกรรมโกธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดของโรมำเนีย แต่ได้
สร้ำงข้ึนให้เป็นโบสถ์โรมนัคำธอลิคเพื่ออุทิศให้พระแม่มำรี เพื่อทดแทนโบสถ์หลงัเก่ำท่ีมีกำรปฏิรูปสร้ำง
ข้ึนในปี ค.ศ.1383-1385 หลงัจำกท่ีถูกพวกมองโกลบุกเขำ้มำท ำลำยเม่ือปี ค.ศ.1242 และปี ค.ศ. 1477 ก็ไดมี้
กำรก่อสร้ำงเพิ่มเติมข้ึนอีกหลงัจำกท่ีพวกเตอร์
กิสบุกเขำ้ท ำลำยในปี ค.ศ.1421  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย ออกเดินทำงสู่ “กรุงบูคาเรสต์” ท่ีตั้งอยูท่ำงดำ้น

ใตห่้ำงประมำณ 170 กม. ศุลกำกร นอกจำกน้ี
ยงัเป็นเมืองอุตสำหกรรมและเศรษฐกิจของ
ประเทศ ตั้ งอยู่ท ำงตะวันตกเฉียงใต้  ของ
ประเทศ ซ่ึงตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ ำแดมโบวิดำ เมือง
บูคำเรสต ์เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 6 ของสหภำพยโุรป เป็นหน่ึงในศูนยก์ลำงดำ้นอุตสำหกรรมและ
กำรขนส่งของยโุรปตะวนัออก เป็นเมืองหน่ึงท่ี
ร ่ ำรวยท่ีสุดและครอบคลุมส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวกด้ ำนกำรประ ชุม  ก ำรศึกษ ำ ท ำง
วฒันธรรม น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของ เมือง
บู ค ำ เร ส ต์  ช ม  จั ตุ รั ส แ ห่ ง ก ำ ร ป ฎิ ว ั ติ 
(Revolution Square) โ อ เป ร่ ำ เฮ้ ำ ส์  (Opera 
House) โรงทหำรแห่งชำติ (National Military 
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Academy) ผ่ำนชม ประตูชัย ซ่ึงตั้ งอยู่บนถนนคิสเซเลฟฟ ซ่ึงสร้ำงเลียนแบบประตูชัยในกรุงปำรีส ใน
สถำปัตยกรรมแบบโรมำเนีย (Romanian Athenaeum) ให้ท่ำนไดพ้กัผอ่นตำมอธัยำศยั เลือกซ้ือสินคำ้ท่ียำ่น
เมืองเก่ำซ่ึงเป็นศูนยก์ลำงของกรุงบูคำเรสต์ น ำท่ำนน ำท่ำนถ่ำยภำพดำ้นนอกคู่กบั “อาคารรัฐสภา” หรือ 
“ท าเนียบประธานาธิบดี” ของประเทศโรมำเนีย (Palace of the Parlia ment) ท ำเนียบประธำนำธิบดีท่ี
ใหญ่โตโอฬำรของอดีตประธำนำธิบดีจอมเผด็จกำร นิโคไล เชำเชสคู โดยท ำเนียบประธำนำธิบดีแห่งน้ี 
ได้รับการยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภานี้ได้ช่ือว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนข
องสหรัฐอเมริกา น ำท่ำนชม กรุงบูคำเรสต์ ท่ีไดรั้บสมญำนำมวำ่ ปำรีสน้อยแห่งยุโรปตะวนัออก เน่ืองจำก
ในสมยัก่อนชนชั้นสูงของโรมำเนียนิยมส่งบุตรหลำนไปเรียนท่ีฝร่ังเศส จึงไดรั้บอิทธิพลจำกวฒันธรรม

ฝร่ังเศสทั้งในดำ้นแฟชัน่และศิลปะรวมทั้งสถำปัตยกรรมซ่ึงยงัปรำกฏใหเ้ห็นอยำ่งมำกมำย หากมีเวลาให้
ท่ำนไดอิ้สระกบักำรชอ้ปป้ิงสินคำ้พื้นเมืองและของท่ีระลึกตำมอธัยำศยั... 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  CROWN PLAZA HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่7       บูคาเรสต์ – โดฮา (กาตาร์) 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินบูคำเรสต ์ 
12.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที ่QR 222 
17.15 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
20.55 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 830 

วนัที่8       กรุงเทพฯ 
07.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย เวลิด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้า
ทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ  
ออกเดนิทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

พฤษภาคม-กนัยายน 2560 49,900 49,900 49,900 12,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โซเฟีย//บูคำเรสต-์กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำร
พิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 
และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งน้อย 20 ท่ำน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
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หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง
มำยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำใหก้บั
ทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ 
และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็น
ค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจ ากับสาย
การบิน หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย 10,000 บำท    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  50 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  20 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 
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เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่

ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวซ่ีำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทั
ฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่ง
เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำ
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น กำร
ปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร
คืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


