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นําท่านชม  ประเทศแห่งยุโรปตะวันออก ทียังคงความ ดังเดิมในด้านของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่  

นําท่านชมความสวยงามของศิลปะของวัดวาอารม และสถานทีสําคัญต่างๆของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์   

นําท่านชมเมืองเก่าบริเวณทีอดีต “ จักรวรรดิออตโตมัน” อนัยิงใหญ่ เคยเข้าครอบครองและ  

นําความเจริญเข้ามา (อาณาเขตของจักรวรรดิออตโตมันทีครอบคลุมถึง  ทวีป ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา และยุโรป)  

นําท่านเข้าชม “ปราสาทเปเลส” ปราสาทแห่งนีได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอกีแห่งทสีวยทีสุดในโลก  

นําท่านเข้าชม “ปราสาทแดร๊กคูล่า” ปราสาททีได้รับการยกย่องว่าสวยงามทีสุดในโรมาเนีย  

นําท่านถ่ายภาพคู่กับ อาคารรัฐสภาทีได้ชือว่ามีขนาดใหญ่เป็นอนัดับ  ของโลก  
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กาํหนดการเดินทาง 

-  ก.พ.// -  ก.พ.//  ก.พ.-  มี.ค.// -  มี.ค.// -  มี.ค.// -  มี.ค.// -  มี.ค.  

  (กรุณาสํารองทีนังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพอืความสะดวกในการยืนวีซ่า) 

วนัที        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮาร์ 

.  น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน  เคาร์

เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าทีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทนีงับนเครือง 

วนัที        โดฮาร์ – กรุงโซเฟีย – พพิธิภัณฑ์บัลแกเรีย - มหาวิหารอเลก็ซานเดอร์ เนฟสก ี

.  น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทียวบินที QR837 

.  น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลยีนเครือง (ในเวลาเปลยีนเครืองประมาณ  ชัวโมง) 

.  น. ออกเดินทางสู่กรุงโซเฟีย...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทียวบินที QR227 

.  น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงโซเฟีย บัลแกเรีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่าน

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านออกเดินทางเพือเข้าชม “พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบัลแกเรีย” ให้ท่านได้ชม

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวบัลแกเรียน มี

สิงของต่างๆอันลําค่าหายากมากมายทีจัดแสดง ถูก

สร้างขึนเมือปี ค.ศ.1973 ซึงครังแรกได้ถูกสร้าง

เพอืให้เป็นรูปแบบข  องงานแสดงสิน  คา้และต่อมา

ไดถู้กเปิดอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ.1984 เพือเป็น

การระลึกถึงในด้านประวติัศาสตร์ของบัลแกเรีย

ครบ 1,300 ปี  ซึงภายในได้มีการสะลมสิงข อง

โบราณประมาณ 650,000 ชิน ซึงประกอบไปด้วย

ดา้นโบราณคดี ศิลปะทีประณีตและหายาก ประวติัศาสตร์และเกียวกบัชาติพนัธุ์ของบรรพบุรุษ นาํท่านไป

ชม “มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสก”ี ซึงถือเป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ทีใหญ่อันดับหนึง

ของโลก มหาวิหารนีมีรูปแบบการก่อสร้างของนี

โอไบแซนไทน์ ซึงออกแบบโดยสถาปนิค อเล็ก

ซานเดอร์ โพมีรานท์เซฟ เป็นมหาวิหารทีการ

ก่อสร้างในแบบโดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ทีมี

ความสูงถึง  53 เมตร ตกแต่งด้วยหินอ่อนทีวิจิตร

ตระการตา ภายในมีเนือทีประมาณ 3,170 ตรม.ซึง

สามารถจุผูเ้ข้าทําพิธีได้ประมาณ 10,000 คน นํา

ท่านไปชม “โบสถ์เซนต์โซเฟีย” ซึงเป็นโบสถ์

คริสตจกัรทีอยูใ่กล้ๆ กนัไดอี้กดว้ย จากนนั ชมอีกหนึงสถานทีทีมีความสวยงาม และยังได้ชือว่าเป็นโบสถ์ยิว

ทีใหญ่ทีสุดในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ และใหญ่เป็นอันดับสามในทวีปยุโรป “โบสถ์ยิวโซเฟีย” ซึงเป็นหนึง
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ในสถาปัตยกรรมทีอยู่ใกลก้บัตลาดกลาง โดยโบสถ์แห่งนีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ Moorish Revival 

ออกแบบโดยสถาปนิกชือดงั ฟริดริช กรูนันเกอร์ (Friedrich Grünanger) ชมพระราชวงัเดิมที จตุัรัสบทัเท

นเบิร์ก (Battenberg Square) ซึงปัจจุบันพระราชวงัแห่งนี ได้กลายเป็น หอศิลป์แห่งชาติ (National Art 

Gallery)  

คาํ บริการอาหารมือคาํ ณ ภัตตาคาร 

พกัที :     METROPOLITAN HOTEL SOFIA หรือทีพกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที      โซเฟีย – อารามรีล่า – พลอฟดิฟ – สุเหร่าโบราณ - โรงละครกลางแจ้ง  

เช้า บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทพีัก 

นําท่านออกเดินทางไปยงั “เมืองรีล่า” เป็นเมืองที

ตงัอยู่บนภูเขาทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ 

เป็นภูเขาสูงทีสุด บลัแกเรียและเทือกเขาบอลข่าน นาํ

ท่านชม “อารามมรดกโลกรีล่า” เป็นอารามของ

คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ทีมีชือเสียงทีสุดและมีผู้

เยียมชมมากทีสุดของบัลกาเรีย ตังอยู่บนจุดทีมี

ทิวทศัน์สวยงามของภูเขารีล่า ไดรั้บการขึนทะเบียน

ให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1983 ชมความสวยงาม

ของวิหาร ทีก่อตงัขึนในคริสตศ์ตวรรษที 10  

เทียง บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองพลอฟดิฟ” ทีตังอยู่

ท า ง ด้ า น ใ ต้  ร ะ ย ะ ท า ง ห่ า ง ป ร ะ ม าณ  100 ก ม . 

พลอฟดิฟ เป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารและการ

ปกครองของจังหวดัพลอฟดิฟ ทีมีความใหญ่เป็น

อนัดบัสองของประเทศ มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 

350,000 คน ชมวิวทิวทศัน์ทีสวยงามระหว่างทาง ซึง

ส่วนใหญ่เป็นพืนทีปลูกดอกไม้ทีใช้ทาํหัวนําหอม 

และฟาร์ม   ปศุสัตว์ต่างๆ /  เดินทางถึง “ เ มือง

ฟลอฟดิฟ” นําท่านชม เมืองเก่าพลอฟดิฟ (Plovdiv 

Old City) ส่วนทีเก่าแก่ของตวัเมืองไดรั้บการอนุรักษ์

ทางสถาปัตยกรรม ซึงทาํให้ พลอฟดิฟ ยงัคงมีกลิน

อายของยุคเรอเนสซองจนถึง ปัจจุบนั สภาพตึกราม

บ้านช่องยังคงอนุรักษ์ไว้ซึงรูปแบบเดิมเป็นทีน่า

ประทบัใจของนักท่องเทียวทีมาเยียมเยือน นําท่าน



2003-2301-QR0708S                                                  www.smileytour.com                                                              Page 4 of 10 

เดินชมเขตเมืองเก่าบนถนนทีปูดว้ยแผ่นหินแบบโบราณ ผา่นชม โบราณสถานโรงละครกลางแจง้แบบโรมนั 

(Philippopolis Theatre) อายุกว่า 2,000 ปี ทียงัคงสภาพสมบูรณ์ และ สภาโรมัน (Roman Forum) ผ่านชม 

สุเหร่าโบราณ (Dzhumaya Mosque) สร้างขึนในศตวรรษที 14 ในช่วงการปกครองของออตโตมนัเติร์ก โดย

สร้างทบัลงไปบนโบสถค์ริสตเ์ก่าเซน้ตเ์พตกา้ ใชเ้สาขนาดใหญ่สีเสาคร่อมเหนือโถงใตดิ้น 9 โถง โดมสุเหร่า

เคลือบทบัดว้ยตะกวั และมีหอขานสูงถึง 23 เมตร โรงอาบนา้แบบตุรกีโบราณ (Turkish Bath) อายุยอ้นหลงั

ไปในคริสตศ์ตวรรษที 16 ทียงัคงสภาพสมบูรณ์ ปัจจุบนัใชเ้ป็นศูนยว์ฒันธรรม 

  คาํ บริการอาหารมือคาํ ณ ภัตตาคารจากนนันาํคณะท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั   

พกัที :     IMPERIAL HOTEL  PLOVDIV หรือทพีกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที       พลอฟดิฟ – ชมเมือง – เวลโีค ทาร์โนโว – บูคาเรสต์(โรมาเนีย) 

เช้า บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทพีัก 

 นาํท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ “เมืองเวลีโค ทาร์โนโว” ชมอาคารบา้นเรือนสวยงามแปลกตาทีปลูกสร้างแบบ

สถาปัตยกรรมผสมผสานแบบ Bulgarian National 

Revival ซึงบางทีก็ถูกเรียกว่า บัลแกเรียนเรอเนส

ซองส์ (Bulgarian Renaissance) เวลีโค ทาร์โนโว 

เป็นเมืองเก่าแก่ทีตงัอยู่ริมแม่นาํยานตา ทีมีความใส

ส ะ อ า ด ร า ว กับ ก ร ะ จ ก ส ะ ท้ อ น อ ยู่ เ บื อ ง ล่ า ง 

นอกจากนันยงัเคยเป็นเมืองหลวงแห่งทีสองของ

อาณาจกัรบลัแกเรีย เป็นเมืองทีมีป้อมปราการ โบสถ ์

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์  ม า ก ม า ย  น อ ก จ า ก นี แ ล้ ว แ ห่ ง

ประวติัศาสตร์แห่งนียงัไดชื้อวา่เป็นหนึงในดินแดน ทีมีการตงัถินฐานทีเก่าแก่ทีสุดในบลัแกเรียอีกดว้ย 

เทียง บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านชมซากปราสาทปรักหักพงัอนัโดดเด่นของเมือง “ปราสาทซารีเวทส์” (Tsarevets Castle) ซึงภายในมี

อาคาร และป้อมปราการรายอยู่รายลอ้ม ปัจจุบนัไดมี้

การทาํนุบาํรุงรักษาเอาไวม้ากมายพอสมควร จากนนั

ไปชมความงดงามของอาคารบา้นเรือนทีย่านถนน

กูร์โก ้(Gurko Street) ทีนีท่านจะพบกับบ้านทีมีการ

อนุรักษ์ไวในแบบเดิม โดยบ้านแต่ละหลังนันมี

คุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย นําท่านออก

เดินทางสู่ “เมืองรูเซ” (RUSE) ขา้มพรมแดนไปยงัโรมาเนีย นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองบูคาเรสต์” เมืองหลวง

ประเทศโรมาเนีย 

  คาํ บริการอาหารมือคาํ ณ ภัตตาคาร / จากนนันาํคณะท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั 

พกัที :     CROWN PLAZA HOTEL หรือทีพกัระดับใกล้เคยีง 
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วนัที         บูคาเรสต์ – ซินายา – ปราสาทเปเลส – บราน – เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า              

เช้า บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทพีัก 

นาํท่านออกเดินทางไปยงั “เมืองซินาย่า” ซึงตงัอยู่ทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 0 กม. เมืองซินาย่า 

ตงัอยูใ่นจงัหวดัพราโฮวา่และเป็นพืนทีทางดา้นประวติัศาสตร์ของมนัเทเนีย และมีชือเสียงทางดา้นเป็นเนิน

เขาสูงทีอยู่เหนือระดับนําทะเลประมาณ 760-860 

เมตรและเป็นที  ตงัของสกีรีสอร์ทอีกดว้ย นําท่าน

เข้าชม “ปราสาทเปเลส” ซึงตังอยู่ในหุบเขาบูเซ

กิใกลกับัเมืองซินายา่  เป็นปราสาททีประทบัในฤดู

ร้อนของกษตัริย ์ปราสาทแห่งนีไดรั้บการยกย่องว่า

เป็นปราสาทอีกแห่งทีสวยทีสุดในโลก เนืองจาก

ตงัอยู่กลางป่าสนบนเทือกเขาคาร์เปเทียน ปราสาทนีถูกสร้างขึนโดยเจ้าชายคาลอสที 1 กษตัริย์แห่ง

โรมาเนียในสมัยศตวรรษที 19 ใช้เวลาสร้างนานถึง 10 ปี โดยเริมปี ค.ศ.1873-1973 ความงดงามของ

ปราสาทแห่งนี มิใช่อยู่ทีความยิงใหญ่ของตวัปราสาทแต่อยู่ทีการตกแต่งภายในอย่างหรูหรางดงาม เป็น

ปราสาททีรวบรวมงานศิลปะทีสวยงามมากมายจากประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น โคมไฟระยา้จากอิตาลี 

รูปภาพติดผนงัจากฝรังเศส ฯลฯ  

เทียง บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองบราน” ทีตงัอยู่ทางดา้นตะวนัออก ระยะทางห่างประมาณ 30 กม. เมืองบราน เป็น 

เมืองซึงได้ชือว่าเป็นทีอยู่ของแวมไพร์หรือแดร๊กคู

ล่า นําท่านเข้าชม “ปราสาทบราน” (Bran Castle) 

หรือทีรู้จักกันในนามของ “ปราสาทแดร๊กคูล่า” 

(Dracula’s Castle) ปราสาทนีถูกสร้างขึนในใน

ศตวรรษที 14 เป็นปราสาททีได้รับการยกย่องว่า

สวยงามทีสุดในโรมาเนีย ตังเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอด

เขา สร้างขึนเพือเป็นป้อมควบคุมเส้นทางการคา้

และเก็บภาษีระหว่างแควน้วาลนัเซีย  และแควน้ทรานซิลวาเนีย ภายในตวัปราสาทมีห้องต่างๆมากมาย ซึง

จดัแสดงวิถีความเป็นอยู่ ห้องแสดงอาวุธโบราณ ตูโ้บราณอายุหลายร้อยปีทีแกะสลกัลวดลายสวยงดงาม 

นอกจากนียงัมีการจดัแสดงสิงของเครืองใชอี้กมากมาย ใหท้่านไดช้มและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

คาํ บริการอาหารมือคาํ ณ ภัตตาคาร 

พกัที :  HOTEL RAMADA BRASOV หรือทีพกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที         บราซอฟ – โบสถ์ดํา – บูคาเรสต์  

เช้า บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทพีัก 
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นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองบราซอฟ” นําท่านชมความสวยงามของเมืองบราซอฟทีถูกสร้างด้วย

สถาปัตยกรรมทีมีความงดงาม ซึงมีชาวโรมาเนียนอาศยัอยู่  ทางดา้นตะวนัตกและตะวนัตกเฉียงใตข้อง

เมือง ส่วนชาวฮังกาเรียนอยู่ทางด้านตะวนัออก 

พวกเยอรมนัอาศยัอยู่ทางดา้นเหนือและรอบๆ ตวั

เมือง นําท่านชม “โรงเรียนแห่งแรกของประเทศ

โรมาเนีย” (Romanian first school) ชมย่านใจกล า

งเ มืองและจัตุ รัสกลางเมืองซึงมีหอนาฬิกาที

สวยงามสูงโดดเด่น ทีแสดงเวลาให้กบัผูค้นทีเดิน

ผ่านไปมา นาํท่านชมภายนอก “โบสถ์ดํา” (Black 

Church) เป็นโบสถ์ทีมีชือเสียงซึงจัดเป็นโบสถ์

สถาปัตยกรรมโกธิคทีใหญ่ทีสุดของโรมาเนีย แต่ไดส้ร้างขึนให้เป็นโบสถ์โรมนัคาธอลิคเพืออุทิศให้พระ

แม่มารี เพือทดแทนโบสถห์ลงัเก่าทีมีการปฏิรูปสร้างขนึในปี ค.ศ.1383-1385 หลงัจากทีถูกพวกมองโกลบุก

เขา้มาทาํลายเมือปี ค.ศ.1242 และปี ค.ศ. 1477 ก็ไดมี้การก่อสร้างเพิมเติมขึนอีกหลงัจากทีพวกเตอร์กิสบุก

เขา้ทาํลายในปี ค.ศ.1421  

เทียง บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย ออกเดินทางสู่ “กรุงบูคาเรสต์” ทีตงัอยู่ทางดา้นใตห่้างประมาณ 170 กม. ศุลกากร นอกจากนียงัเป็นเมือง

อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ตงัอยู่ทาง

ตะวนัตกเฉียงใต ้ของประเทศ ซึงตงัอยู่ริมฝังแม่นาํ

แดมโบวิดา เมืองบูคาเรสต์ เป็นเมืองทีใหญ่ทีสุด

เป็นอันดับ 6 ของสหภาพยุโรป เป็นหนึงใน

ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและการขนส่งของ

ยุโรปตะวนัออก เป็นเมืองหนึงทีรํารวยทีสุดและ

ครอบคลุมสิงอาํนวยความสะดวกดา้นการประชุม 

การศึกษา ทางวฒันธรรม. 

คาํ บริการอาหารมือคาํ ณ ภัตตาคาร 

พกัที :    CROWN PLAZA HOTEL หรือทพีกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที        บูคาเรสต์ – อาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ  ของโลก - ชมเมือง 

เช้า บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทพีัก 

นาํท่านชมความสวยงามของ เมืองบูคาเรสต์ ชม จตัุรัสแห่งการปฎิวติั (Revolution Square) โอเปร่าเฮ้าส์ 

(Opera House) โรงทหารแห่งชาติ (National Military Academy) ผ่านชม ประตูชัย ซึงตังอยู่บนถนนคิส

เซเลฟฟ ซึงสร้างเลียนแบบประตูชยัในกรุงปารีส ในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย (Romanian Athenaeum) 
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 ใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั เลือกซือสินคา้ทีย่านเมืองเก่าซึงเป็นศูนยก์ลางของกรุงบูคาเรสต ์นาํท่านนาํ

ท่านถ่ายภาพดา้นนอกคู่กบั “อาคารรัฐสภา” หรือ 

“ทําเนียบประธานาธิบดี” ของประเทศโรมาเนีย 

(Palace of the Parlia ment) ทาํเนียบประธานาธิบดี

ทีใหญ่โตโอฬารของอดีตประธานาธิบดีจอมเผด็จ

การ นิโคไล เชาเชสคู โดยทาํเนียบประธานาธิบดี

แห่งนี ได้รับการยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภานีได้

ชือว่ามีขนาดใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของโลก รองจากตึก

เพนตากอนของสหรัฐอเมริกา  

เทียง บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านชม กรุงบูคาเรสต์ ทีไดรั้บสมญานามว่า ปารีสน้อยแห่งยุโรปตะวนัออก เนืองจากในสมยัก่อนชน

ชนัสูงของโรมาเนียนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนทีฝรังเศส จึงไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมฝรังเศสทงัในดา้น

แฟชนัและศิลปะรวมทงัสถาปัตยกรรมซึงยงัปรากฏให้เห็นอย่างมากมาย มีเวลาให้ท่านได้อิสระกบัการช้

อปปิงสินคา้พนืเมืองและของทีระลึกตามอธัยาศยั...ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินบูคาเรสต์  

คาํ อสิระกบัอาหารมือคาํตามอัธยาศัยเพือความสะดวกในการช้อปปิงของทุกท่าน 

วนัที        บูคาเรสต์ - โดฮา (กาตาร์) - กรุงเทพฯ 

.  น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เทียวบินที QR 220 

.  น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลยีนเครือง) 

08.00 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทียวบินที QR 832 

.  น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศททีางคณะเดินทางในขณะนัน เพือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หวัหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ 

มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนนัทังนกีารตัดสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคญั 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง  ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ  ท่าน 

เด็กอายุตํากว่า  ปี  

พักกับผู้ใหญ่  ท่าน 

เด็กอายุตํากว่า  ปี 

พักกับผู้ใหญ่  ท่าน 

( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 

                      จ่ายเพมิ 

 

ก.พ.-มี.ค.  44,900 44,900 44,900 15,900 

ต้องการเดินทางโดยชันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพมิเติมจากเจ้าหน้าทีบริษัทฯ 
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อตัราค่าบริการนีรวม 

 ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โซเฟีย//บูคาเรสต-์กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 

 ค่ารถปรับอากาศนาํเทียวตามระบไุวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  

 โรงแรมทีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศ เนืองจากอยูใ่นแถบทีมี

อุณหภมิูตาํและราคาโรงแรมจะปรับขนึ 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทีทาํ

ให้ตอ้งมีการปรับเปลียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารทีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถินในแต่ละประเทศ  

 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเทียวให้ความรู้และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอบุตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพมิ 7 % และค่าภาษหีัก ณ ทีจ่าย 3 %  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเครืองดืมและอาหารนอกเหนือจากทีระบุในรายการ  

 ค่าผกผนัของภาษนีาํมนัทีทางสายการบินแจง้เปลียนแปลงกะทนัหัน 

 ค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่า

 ท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม (ค่าวีซ่า 3000.-) 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเนืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพทีแฝงตวัเขา้มา

ในโรงแรมทีพกั และเพอืความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัสาํหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ  ยูโร 

 ค่าทิปหวัหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ  บาทต่อวัน  

เงือนไขการสํารองทีนงั และการชําระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชาํระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

และค่าใชจ้่ายส่วนทีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนนัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า  วนั ซึงจะเกิดขึนไดก็้ต่อเมือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย  ท่าน และ

หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ  ท่าน ซึงในกรณีนี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทงัหมดหัก

ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อนืให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ทีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง

ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เนืองจากรายการทวัร์นีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทงัหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 

จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงอืนไขต่างๆของบริษทัฯ ทีไดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด 
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หมายเหตุ 

 ทางบริษัทจะทําการยืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมือในคณะมีผู้ สํารองทีนังครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนืองจากบริษทัจะตอ้งใช้

เอกสารตา่งๆทีเป็นกรุ๊ปในการยนืวีซ่า อาทิ ตวัเครีองบิน , ห้องพกัทีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ  

ท่าน จึงจะสามารถยนืวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธิในการยืนวีซ่าเดียว ซึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืนวีซ่าด้วยตัวเอง 

ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ทีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใช้ในการยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านทีมีความประสงค์จะยืนวีซ่า

ท่องเทียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามทีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่

เพยีงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืนวีซ่าเท่านนั มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบัทางท่าน 

 กรณวีีซ่าทีท่านยืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเกดิขึนดังต่อไปนี 

-  ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าและค่าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทงัสินแมว่้าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 

-  ค่ามัดจําตัวเครืองบิน หรือตัวเครืองบินทีออกมาจริง ณ วันยืนวีซ่า ซึงตวัเป็นเอกสารทีสําคญัในการยืนวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตวัเครืองบินถา้

ออกตวัมาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมทีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนทีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน -  วนั (ตามกฎของแต่ละ

สายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตวัท่านจะเสียแตค่่ามดัจาํตวัตามจริงเท่านนั 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องพกัทุกคืน ของการเดินทางหากท่าน

ไม่ปรากฏตวัตามวนัทีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง % ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารชีแจงให้ท่านเขา้ใจ(ทังนขีึนอยู่กับ

การต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมทพีักต่างประเทศเพือทจีะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสําคัญ) 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใช้จ่ายทังหมด % 

 ทางบริษัทเริมต้น และจบ การบริการ ทสีนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตวัเครืองบิน หรือพาหนะ

อยา่งหนึงอย่างใดทีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนนี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง

ของบริษทั ฉะนนัท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจะสาํรองยานพาหนะ 

 

เงือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใช้จ่ายทงัหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปทีต้องการันตีมัดจํากับสาย

การบิน หรือ กรุ๊ปทีมีการการันตีค่ามัดจําทีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วนัขึนไป -  เก็บค่าใชจ้่าย 0,000 บาท    

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนัขึนไป  -  เก็บค่าใชจ้่าย  50 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนั - เก็บค่าบริการทงัหมด 100 % 

 
 
 
 

เอกสารทีใช้ในการยืนขอวีซ่า VISA   

 หนังสือเดินทางทีเหลืออายุใช้งานไม่ตํากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านนั ) 1.5 X 2.0 นวิ จํานวน 3 รูป ขึนอยูก่บัประเทศทีจะเดินทาง  

 หลกัฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ทีมีชือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 

3 เดือนนบัจากเดือนทีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย

รับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื้อแต่ละสถานทูต 
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*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนังสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ  ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านัน ส่วนบัญชีอืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร

แสดงทางการเงนิอืนๆ สามารถยืนแนบเพมิเติมได้ ทังนเีพือให้หลกัฐานการเงนิของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดชือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาทีท่านจะใชย้นืวีซ่า (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 

* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

*สามี-ภรรยาทีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหนึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทงัสอง

คน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึงจดหมายตอ้งออกโดยทีวา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 

 สําเนาใบเปลยีนชือ-สกลุ (ถ้ามี) 1 ชุด 

  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว่้าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยนืคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทงันีทางบริษทั

ฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง

เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธใินการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนืองจากการขอวซ่ีา

ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจีะเดินทางไปท่องเทียวยังประเทศตามทรีะบุเท่านนั การ

ปฏิเสธวซ่ีาอนัเนืองมาจากหลกัฐานในการขอยนืวีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยนืขอวีซ่าท่องเทียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการ

คืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจริงและจะคนืให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงได้

ตามความเหมาะสม ทงันีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


