
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง 

     เมษำยน – ตุลำคม 2565 
( กรุณาส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 



 

วันที่1        ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ - โดฮำร์ 
00.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาร์เตอร์สาย

การบินกาตา้ร์แอร์เวย(์เคาเตอร์ Q) เจา้หนา้ที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 
 

วันที่2        โดฮำร์ – กรุงโซเฟีย – พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย - มหำวิหำรอเล็กซำนเดอร์ เนฟสกี 

03.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR837 
05.55 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ (แวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง) 
07.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโซเฟีย ประเทศบลัแกเรีย...โดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR227 
12.35 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติโซเฟีย ประเทศบลัแกเรีย...หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ น าท่าน

ออกเดินทางเพื่อเขา้ชม “พิพิธภณัฑ์แห่งชาติ
บัลแกเรีย” ให้ท่านได้ชมประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของชาวบัลแกเรียน มีส่ิงของ
ต่างๆอันล ้าค่าหายากมากมายที่จดัแสดง ถูก
สร้างขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.1973 ซ่ึงคร้ังแรกได้ถูก
สร้างเพื่อให้เป็นรูปแบบของงานแสดงสิน  
คา้และต่อมาไดถู้กเปิดอยา่งเป็นทางการในปี 
ค .ศ .1984 เพื่ อ เป็ นการระลึ กถึ งในด้ าน
ประวัติศาสตร์ของบัลแกเรียครบ 1,300 ปี 
ซ่ึงภายในได้มีการสะลมส่ิงของโบราณ
ประมาณ 650,000 ช้ิน ซ่ึงประกอบไปดว้ยดา้นโบราณคดี ศิลปะที่ประณีตและหายาก ประวติัศาสตร์และเก่ียวกับ
ชาติพนัธ์ุของบรรพบุรุษ น าท่านไปชม “มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี” ซ่ึงถือเป็นมหาวิหารคริสตจกัรนิกายออร์
โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับหน่ึงของโลก มหาวิหารน้ีมีรูปแบบการก่อสร้างของนีโอไบแซนไทน์ ซ่ึงออกแบบโดย
สถาปนิค อเล็กซานเดอร์ โพมีรานทเ์ซฟ เป็นมหาวิหารที่การก่อสร้างในแบบโดมหลงัคาทรงกลมสีเขียว ที่มีความ
สูงถึง  53 เมตร ตกแต่งดว้ยหินอ่อนที่วิจิตร
ตระการตา ภายในมีเน้ือที่ประมาณ 3,170 
ตรม.ซ่ึงสามารถจุผู้เข้าท าพิธีได้ประมาณ 
10,000 คน  น าท่ านไปชม  “โบสถ์ เซนต์
โซเฟีย” ซ่ึงเป็นโบสถ์คริสตจักรที่อยู่ใกล้ๆ
กนัไดอ้ีกดว้ย จากนั้น ชมอีกหน่ึงสถานที่ที่มี
ความสวยงาม และยงัไดช่ื้อว่าเป็นโบสถยิ์วที่
ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวนัออกเฉียงใต้ และ
ใหญ่เป็นอนัดบัสามในทวีปยุโรป “โบสถ์ยิว
โซเฟีย” ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถาปัตยกรรมที่อยู่ใกล้กับตลาดกลาง โดยโบสถ์แห่งน้ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ 
Moorish Revival ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดัง ฟริดริช กรูนันเกอร์ (Friedrich Grünanger) ชมพระราชวังเดิมที่ 



 

จตัุรัสบทัเทนเบิร์ก (Battenberg Square) ซ่ึงปัจจุบนัพระราชวงัแห่งน้ี ไดก้ลายเป็น หอศิลป์แห่งชาติ (National Art 
Gallery)  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั   
พกัท่ี :     Sofia Marinela Hotel / Metropolitan Hotel Sofia หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วันที่3        โซเฟีย – อำรำมรีล่ำ – พลอฟดิฟ – สุเหร่ำโบรำณ - โรงละครกลำงแจ้ง 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าท่านออกเดินทางไปยงั “เมืองรีล่า” เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ เป็นภูเขาสูง
ที่สุด บัลแกเรียและเทือกเขาบอลข่าน น า
ท่านชม “อารามมรดกโลกรีล่า” เป็นอาราม
ของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่มีช่ือเสียง
ที่สุดและมีผูเ้ย่ียมชมมากที่สุดของบลักาเรีย 
ตั้งอยู่บนจุดที่มีทิวทัศน์สวยงามของภูเขารี
ล่า ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
ในปีค.ศ.1983 ชมความสวยงามของวิหาร ที่
ก่อตั้งขึ้นในคริสตศ์ตวรรษที่ 10  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองพลอฟดิฟ” 

ที่ตั้งอยู่ทางดา้นใต ้ระยะทางห่างประมาณ 100 กม. พลอฟดิฟ เป็นเมืองศูนยก์ลางการบริหารและการปกครองของ
จังหวัดพลอฟดิฟ ที่มีความใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 350,000 คน ชมวิว
ทิวทศัน์ที่สวยงามระหว่างทาง ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นพ้ืนที่ปลูกดอกไม้ที่ใช้ท าหัวน ้ าหอม 
และฟาร์ม  ปศุสัตวต์่างๆ / เดินทางถึง “เมือง
ฟลอฟดิฟ” น าท่านชม “เมืองเก่าพลอฟดิฟ” 
(Plovdiv Old City) ส่ วนที่ เก่ าแก่ ของตัว
เมืองได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม 
ซ่ึงท าให้ พลอฟดิฟ ยงัคงมีกลิ่นอายของยุค
เรอเนสซองจนถึง ปัจจุบัน สภาพตึกราม
บา้นช่องยงัคงอนุรักษ์ไวซ่ึ้งรูปแบบเดิมเป็น
ที่น่าประทบัใจของนกัท่องเที่ยวที่มาเย่ียมเยือน น าท่านเดินชมเขตเมืองเก่าบนถนนที่ปูดว้ยแผ่นหินแบบโบราณ ผ่าน
ชม โบราณสถานโรงละครกลางแจง้แบบโรมัน (Philippopolis Theatre) อายุกว่า 2,000 ปี ที่ยงัคงสภาพสมบูรณ์ 
และ สภาโรมนั (Roman Forum) ผ่านชม สุเหร่าโบราณ (Dzhumaya Mosque) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ในช่วงการ
ปกครองของออตโตมนัเติร์ก โดยสร้างทบัลงไปบนโบสถ์คริสต์เก่าเซ้นต์เพตกา้ ใช้เสาขนาดใหญ่ส่ีเสาคร่อมเหนือ

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


 

โถงใตดิ้น 9 โถง โดมสุเหร่าเคลือบทบัดว้ยตะกัว่ และมีหอขานสูงถึง 23 เมตร โรงอาบนา้แบบตุรกีโบราณ (Turkish 
Bath) อายยุอ้นหลงัไปในคริสตศ์ตวรรษที่ 16 ที่ยงัคงสภาพสมบูรณ์ ปัจจุบนัใชเ้ป็นศูนยว์ฒันธรรม 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 
พกัท่ี :  Hotel Ramada Plovdiv / Hotel Imperial Plovdiv หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วันที่4        พลอฟดิฟ – ชมเมือง – เวลีโค ทำร์โนโว – บูคำเรสต์(โรมำเนีย) 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมืองเวลีโค ทาร์โนโว” (ระหว่างทางให้ท่านไดแ้วะชิม “โยเกิร์ต” (มาถึงแล้วตอ้ง
ลอง) แบบธรรมชาติ แห่งเทือกเขาบอลข่า
นพร้อมชมทิวทัศน์อันสวยงาม) ชมอาคาร
บา้นเรือนสวยงามแปลกตาที่ปลูกสร้างแบบ
สถาปัตยกรรมผสมผสานแบบ Bulgarian 
National Revival ซ่ึ งบ า งที ก็ ถู ก เรี ยก ว่ า 
บั ล แ ก เรี ยน เร อ เน ส ซ อ ง ส์  (Bulgarian 
Renaissance) เวลีโค  ทาร์โนโว เป็น เมือง
เก่าแก่ที่ตั้ งอยู่ริมแม่น ้ ายานตา ที่มีความใส
สะอาดราวกับกระจกสะท้อนอยู่เบื้ องล่าง 
นอกจากนั้นยงัเคยเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของอาณาจกัรบัลแกเรีย เป็นเมืองที่มีป้อมปราการ โบสถ์ พิพิธภณัฑ ์
มากมาย นอกจากน้ีแลว้แห่งประวติัศาสตร์แห่งน้ียงัไดช่ื้อว่าเป็นหน่ึงในดินแดน ที่มีการตั้งถิ่นฐานที่เก่าแก่ที่สุดใน
บลัแกเรียอีกดว้ย 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมซากปราสาทปรักหักพังอันโดด

เด่ น ข อ ง เมื อ ง  “ป ร าส าท ซ า รี เวท ส์ ” 
(Tsarevets Castle) ซ่ึงภายในมีอาคาร และ
ป้อมปราการรายอยู่รายล้อม ปัจจุบันได้มี
การท านุบ ารุงรักษาเอาไวม้ากมายพอสมควร 
จากนั้ น ไปชมความ งดงามของอาคาร
บา้นเรือนที่ “ยา่นถนนกูร์โก”้ (Gurko Street) 
ที่น่ีท่านจะพบกบับา้นที่มีการอนุรักษ์ไวใน
แบบเดิม โดยบา้นแต่ละหลงันั้นมีคุณค่าทาง
ประวตัิศาสตร์มากมาย น าท่านออกเดินทาง
สู่ “เมืองรูเซ” (RUSE) ขา้มพรมแดนไปยงัโรมาเนีย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองบูคาเรสต”์ เมืองหลวงประเทศโรมาเนีย 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 



 

พกัท่ี :  Pullman Bucharest World Trade Center / Sheraton Bucharest Hotel 
               หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วันที่5        บูคำเรสต์ –  ซีบิว - ฮุนโดร่ำ – เข้ำชมปรำสำทคอร์วิน -  ซีบิว            
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองซีบิว” เมืองที่ร ่ ารวย

ที่สุดแห่งแคว้นทรานซิลเวเนีย และตั้ งอยู่
ระหว่างเทือกเขาทรานซิลเวเนียไปจนถึง
แม่น ้ าโอ๊ด แวเลย์ น าท่านออกเดินทางสู่ 
“เมืองฮุนโดร่า” เป็นอีกเมืองสวยในแควน้ท
รานซิลเวเนีย และยงัเป็นเมืองอันเป็นที่ตั้ ง
ของอาคารสถาปัตยกรรมแบบโกธิค   

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเข้าชม “ปราสาทคอร์วิน” (Corvins 

Castle) หรือที่รู้จกัในนาม “ปราสาทฮุนยาร์ด” (Hunyad Castle) หรือ “ปราสาทฮุนโดร่า” (Hunedoara Castle) สร้าง
ขึ้นในปี 1409 โดยกษตัริย ์ชาร์ลส์ที่ 1 แห่งฮงัการี (Charles I of Hungary) และ ได้ท าการบูรณะอีกคร้ังในปี 1446 
หลงัจากกษตัริยช์าร์ลส์ ไดย้กปราสาทแห่งน้ี
ให้ตระกูลฮุนยาดี ตัวปราสาทก่อสร้างใน
แบบสถาปัตยกรรมโกธิค เรเนอซองส์ ตัว
ปราสาทสูงสง่า และมีหอคอยสูงส าหรับเฝ้า
ระวงัภยั ตวัปราสาทสร้างดว้ยหินขนาดใหญ่ 
น าท่ าน เข้าชมความ ย่ิงใหญ่ ภายในตัว
ปราสาทและสวนสวย อิสระให้ท่านได้
บันทึกภาพตามอัธยาศัย จากนั้ น น าท่าน
เดินทางสู่ “เมืองซีบิว” น าท่านชมเมืองซีบิว 
เมืองซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกเ้มื่อปี 2004 (UNESCO World Heritage) และยงั
ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองด้านวฒันธรรมของยุโรปในปี 2007 (European Capital of Culture) น าท่านผ่านชม 
“โบสถซี์บิว” ซ่ึงเคยเป็นที่กกัขงับุตรชายของเจา้ชายวลคั (บุตรชายของท่านแดร๊กคูล่า) น าท่านชมจตุรัสฮูเอท (Huet 
Square) ซ่ึงเป็นจตุรัสใจกลางเมือง เป็นสถานที่ที่ผูค้นมาพบปะและสังสรรค์ น าท่านแวะถ่ายรูปกบัสะพานโกหก 
(Liar’s bridge) ซ่ึงคนในสมยัก่อนเช่ือว่าหากพูดโกหก สะพานแห่งน้ีจะทรุดตวัลง จากนั้นอิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น
ในเมืองและเก็บภาพอาคารสวยงามที่สร้างไวโ้ดดเด่น 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 
พกัท่ี :  Ramada Sibiu Hotel หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 



 

วันที่6        บูคำเรสต์ – ซินำยำ – เข้ำชมปรำสำทเปเลส – บรำน – เข้ำชมปรำสำทแดร็กคูล่ำ              
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าท่านออกเดินทางไปยงั “เมืองซินาย่า” ซ่ึงตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 80 กม. เมืองซินาย่า ตั้งอยู่ใน
จงัหวดัพราโฮว่าและเป็นพ้ืนที่ทางดา้นประวติัศาสตร์ของมนัเทเนีย และมีช่ือเสียงทางดา้นเป็นเนินเขาสูงที่อยู่เหนือ
ระดับน ้ าทะเลประมาณ 760-860 เมตรและ
เป็นที่  ตั้งของสกีรีสอร์ทอีกดว้ย น าท่านเขา้
ชม “ปราสาทเปเลส” ซ่ึงตั้งอยู่ในหุบเขาบูเซ
กิใกลกับัเมืองซินายา่  เป็นปราสาทที่ประทบั
ในฤดูร้อนของกษตัริย ์ปราสาทแห่งน้ีไดรั้บ
การยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวย
ที่สุดในโลก เน่ืองจากตั้งอยู่กลางป่าสนบน
เทือกเขาคาร์เปเทียน ปราสาทน้ีถูกสร้างขึ้น
โดยเจา้ชายคาลอสที่ 1 กษตัริยแ์ห่งโรมาเนีย
ในสมยัศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างนานถึง 10 ปี โดยเร่ิมปี ค.ศ.1873-1973 ความงดงามของปราสาทแห่งน้ี มิใช่อยู่ที่
ความย่ิงใหญ่ของตัวปราสาทแต่อยู่ที่การตกแต่งภายในอย่างหรูหรางดงาม เป็นปราสาทที่รวบรวมงานศิลปะที่
สวยงามมากมายจากประเทศต่างๆ ในยโุรป เช่น โคมไฟระยา้จากอิตาลี รูปภาพติดผนังจากฝร่ังเศส ฯลฯ  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองบราน” ที่ตั้งอยูท่างดา้นตะวนัออก ระยะทางห่างประมาณ 30 กม. เมืองบราน เป็น เมืองซ่ึง

ไดช่ื้อว่าเป็นที่อยูข่องแวมไพร์หรือแดร๊กคูล่า 
น าท่ าน เข้าชม  “ปราสาทบราน ” (Bran 
Castle) หรือที่รู้จกักนัในนามของ “ปราสาท
แดร๊กคูล่า” (Dracula’s Castle) ปราสาทน้ีถูก
สร้างขึ้นในในศตวรรษที่ 14 เป็นปราสาทที่
ไดรั้บการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย 
ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขา สร้างขึ้นเพ่ือเ  
ป็นป้อมควบคุมเส้นทางการคา้และเก็บภาษี
ระหว่างแควน้วาลนัเซีย  และแควน้ทรานซิล
วาเนีย ภายในตวัปราสาทมีห้องต่างๆมากมาย ซ่ึงจัดแสดงวิถีความเป็นอยู่ ห้องแสดงอาวุธโบราณ ตูโ้บราณอายุ
หลายร้อยปีที่แกะสลกัลวดลายสวยงดงาม นอกจากน้ียงัมีการจดัแสดงส่ิงของเคร่ืองใช้อีกมากมาย ให้ท่านไดช้ม
และถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 
พกัท่ี :   Ramada Brasov หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

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


 

วันที่7  บรำซอฟ – โบสถ์ด ำ – บูคำเรสต์ 

เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองบราซอฟ” น าท่านชมความสวยงามของเมืองบราซอฟที่ถูกสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมที่มี

ความงดงาม ซ่ึงมีชาวโรมาเนียนอาศัยอยู่ ทางดา้นตะวนัตกและตะวนัตกเฉียงใตข้องเมือง ส่วนชาวฮงักาเรียนอยู่
ทางด้านตะวันออก พวกเยอรมันอาศัยอยู่
ทางดา้นเหนือและรอบๆ ตวัเมือง น าท่านชม 
“โรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย” 
(Romanian first school) ชม ย่ าน ใจก ล าง
เมืองและจตัุรัสกลางเมืองซ่ึงมีหอนาฬิกาที่
สวยงามสูงโดดเด่น ที่แสดงเวลาให้กบัผูค้น
ที่เดินผ่านไปมา น าท่านชมภายนอก “โบสถ์
ด า” (Black Church) เป็นโบสถ์ที่มี ช่ือเสียง
ซ่ึงจดัเป็นโบสถ์สถาปัตยกรรมโกธิคที่ใหญ่
ที่สุดของโรมาเนีย แต่ไดส้ร้างขึ้นให้เป็นโบสถ์โรมนัคาธอลิคเพ่ืออุทิศให้พระแม่มารี เพ่ือทดแทนโบสถ์หลงัเก่าที่มี
การปฏิรูปสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1383-1385 หลงัจากที่ถูกพวกมองโกลบุกเขา้มาท าลายเมื่อปี ค.ศ.1242 และปี ค.ศ. 1477 
ก็ไดม้ีการก่อสร้างเพ่ิมเติมขึ้นอีกหลงัจากที่พวกเตอร์กิสบุกเขา้ท าลายในปี ค.ศ.142 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัจากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงบูคาเรสต์” ที่ตั้งอยู่ทางดา้นใตห่้างประมาณ 170 กม. ศุลกากร นอกจากน้ียงั

เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของ
ประเทศ ตั้ งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของ
ประเทศ ซ่ึงตั้ งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าแดมโบวิดา 
เมืองบูคาเรสต์ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่ สุดเป็น
อันดับ 6 ของสหภาพยุโรป เป็นหน่ึงใน
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและการขนส่ง
ของยุโรปตะวนัออก เป็นเมืองหน่ึงที่ร ่ ารวย
ที่สุดและครอบคลุมส่ิงอ านวยความสะดวก
ดา้นการประชุม การศึกษา ทางวฒันธรรม. 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 
พกัท่ี :  Pullman Bucharest World Trade Center / Sheraton Bucharest Hotel 
               หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 
 
 



 

วันที่8        บูคำเรสต์ – เข้ำชมอำคำรรัฐสภำใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก – City Tour 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าท่านชม กรุงบูคาเรสต์ ที่ไดรั้บสมญานามว่า ปารีสนอ้ยแห่งยโุรปตะวนัออก เน่ืองจากในสมยัก่อนชนชั้นสูงของ
โรมาเนียนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนที่ฝร่ังเศส จึงไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมฝร่ังเศสทั้งในดา้นแฟชั่นและศิลปะ
รวมทั้งสถาปัตยกรรมซ่ึงยงัปรากฏให้เห็น
อย่างมากมาย จากนั้นน าท่านเขา้ชมภายใน 
“ อ า ค า ร รั ฐ ส ภ า ”  ห รื อ  “ ท า เ นี ย บ
ประธานาธิบ ดี” ของประเทศโรมาเนี ย 
( Palace of the Parliament) ท า เ นี ย บ
ประธานาธิบดีที่ ใหญ่โตโอฬารของอดีต
ประธานาธิบดีจอมเผด็จการ นิโคไล เชาเชส
คู โดยท าเนียบประธานาธิบดีแห่งน้ี ได้รับ
การยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภาน้ีไดช่ื้อว่ามี
ขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา   

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมความสวยงามของ เมืองบูคาเรสต์ ชม จัตุรัสแห่งการปฎิวตัิ (Revolution Square) โอเปร่าเฮ้าส์ (Opera 

House) โ ร ง ท ห า ร แ ห่ ง ช าติ  (National 
Military Academy) ผ่านชม  ประตูชัย ซ่ึ ง
ตั้ ง อ ยู่ บ น ถ น น คิ ส เซ เล ฟ ฟ  ซ่ึ งส ร้ า ง
เลี ยน แบบป ระตู ชั ยใน ก รุงป า รีส  ใน
สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย (Romanian 
Athenaeum) ให้ท่ านได้มี เวล า  เลื อก ซ้ื อ
สินค้าที่ย่านเมืองเก่าซ่ึงเป็นศูนย์กลางของ
กรุงบูคาเรสต์ มีเวลาให้ท่านได้อิสระกับ
การช้อปป้ิงสินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก
ตามอธัยาศยั... 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 

พกัท่ี :  Pullman Bucharest World Trade Center / Sheraton Bucharest Hotel 
               หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 
 
 
 



 

วันที่9         บูคำเรสต์ – เดินทำงกลับ 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 มีเวลาให้ท่านพกัผ่อนสบายๆ ภายในโรงแรมที่พกัไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินบูคาเรสต ์
13.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวยเ์ที่ยวบินที่ QR 222 
17.50 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ (แวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง) 
20.10 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR 830 

 

วันที่10        บูคำเรสต์ – โดฮำ - กรุงเทพฯ 

06.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 
เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผูน้ าทัวร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตัดสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-โซเฟีย // บูคาเรสต-์กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่ านจะผ่าน

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (หากมีวีซ่าแลว้หักคืนท่านละ 2,400 บาท) 
4. โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบ

ที่มีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 
อนัเป็นผลที่ท าให้ตอ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม 
8. ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (16 ยโูร) 

อัตรำค่ำบริกำร (รวมวีซ่ำ)  
    ก าหนดการเดินทาง     ผูใ้หญ่ 

    พกัห้องละ 2 ท่าน 
   เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี 
   พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

      เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี 
    พกักบัใหญ่ 2 ท่าน  

    (เสริมเตียง) 

    พกัเด่ียว 

    08 – 17 เมษำยน 65 89,900 89,900 89,900     25,000 

    29เม.ย.-08พ.ค. 65 85,900 85,900 85,900     22,000 

   13 – 22 พฤษภำคม 65 79,900 79,900 79,900     22,000 

    08 – 17 กรกฎำคม 65 89,900 89,900 89,900     25,000 

     22 – 31 กรกฎำคม 65 89,900 89,900 89,900     25,000 

    12 – 21 สิงหำคม 65 89,900 89,900 89,900     25,000 

    16 – 25 กันยำยน 65 75,900 75,900 75,900     22,000 

    07 – 16 ตุลำคม 65 85,900 85,900 85,900     22,000 

    21 – 30 ตุลำคม 65 85,900 85,900 85,900     22,000 

***ราคาน้ีไม่รวม ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลบัประมาณ 150-160 ยโูร***  
* คณะออกเดินทางไดเ้มื่อมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 

** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจา้หนา้ที่บริษทัฯ ** 



 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (1,000 บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (16 ยโูร) 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
5. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัที่ทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตวั

เข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักส าหรับทุกท่าน กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้
เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง หากท่านลืมสัมภาระไวใ้นห้องพกั มีค่าใช้จ่ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรือสูญ
หายได)้ 

7. ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางขึ้นเคร่ืองขากลบัแบบไม่เกิน 72 ชัว่โมง ตามมาตราการของภาครัฐประมาณ ท่านละ150-160 
ยโูร  
 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 45,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า 

และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเมือ่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 10 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผูส้ ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตั๋วเคร่ีองบิน ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถย่ืนวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  



 

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใชใ้นการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วนัย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการย่ืนวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และ
ส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวนัที่เข้าพกั ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษทั
จะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่
จะส ารองยานพาหนะ 
 

เง่ือนไขกำรยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าที่ตอ้ง 
การันตีที่นั่งกบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ

และไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 



 

เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรย่ืนวีซ่ำ  

• หนังสือเดินทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
• รูปถ่ำยสี ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ขนำด 1.5 x 2 น้ิว จ ำนวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิม้เห็น

ฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
• หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด  

*** กรณีค้ำขำย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส ำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำที่มีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ
ส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 

 *** กรณีข้ำรำชกำร: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัที่ศึกษาอยู ่
อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 

• หนังสือแสดงกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยื่นได)้ ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน ) 

• หนังสือรับรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) กรุณาสะกดช่ือ
ให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ที่ท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท า
การ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำมี/ภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยให้กันได้) *** 

• กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่ว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนั
เดินทาง (ตัวจริง) 

• ส ำเนำบัตรประชำชน   / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ชุด / ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี) 

• ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย) / ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล อย่ำงละ 1 ชุด (ถ้ำมี) 
*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภำษณ์ด้วย *** 

***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ำงอื่นเพิ่มเติม ตำมดุลพินิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำรเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพื่อควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุมัติ ออกวีซ่ำส ำหรับสถำนทูต ***   

• กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร  และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
ครั้ ง  



 

• หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ 
 ของท่ำน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุ
เท่ำน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคนืให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


