รห ัสโปรแกรม : 18136 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

นำท่ ำนชม 2 ประเทศแห่ งยุโรปตะวันออก ที่ยงั คงควำม ดั่งเดิมในด้ ำนของวัฒนธรรมและควำมเป็ นอยู่
นำท่ำนชมควำมสวยงำมของศิลปะของวัดวำอำรม และสถำนทีส่ ำคัญต่ ำงๆของศำสนำคริสต์ นิกำยออร์ โธดอกซ์
นำท่ำนชมเมืองเก่ำบริเวณทีอ่ ดีต “ จักรวรรดิออตโตมัน” อันยิง่ ใหญ่ เคยเข้ ำครอบครองและ
นำควำมเจริญเข้ ำมำ (อำณำเขตของจักรวรรดิออตโตมันทีค่ รอบคลุมถึง 3 ทวีป ได้ แก่ เอเชี ย แอฟริกำ และยุโรป)
นำท่ำนเข้ ำชม “ปรำสำทเปเลส” ปรำสำทแห่ งนีไ้ ด้ รับกำรยกย่ องว่ ำเป็ นปรำสำทอีกแห่ งทีส่ วยทีส่ ุ ดในโลก
นำท่ำนเข้ ำชม “ปรำสำทแดร๊ กคูล่ำ” ปรำสำททีไ่ ด้ รับกำรยกย่ องว่ ำสวยงำมทีส่ ุ ดในโรมำเนีย
นำท่ำนถ่ ำยภำพคู่กบั อำคำรรัฐสภำทีไ่ ด้ ชื่อว่ำมีขนำดใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก
กำหนดกำรเดินทำง

11-18 ก.พ.//18-25 ก.พ.//25 ก.พ.-03 มี.ค.//03-10 มี.ค.//10-17 มี.ค.//17-24 มี.ค.//24-31 มี.ค. 63
(กรุณำสำรองทีน่ ั่งล่วงหน้ ำก่อนกำรเดินทำงอย่ ำงน้ อย 8 สั ปดำห์ เพื่อควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำ)

วันที่1

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ – โดฮำร์

23.00 น.

สมำชิ กทุกท่ ำนพร้ อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ ำงประเทศชั้ น 4 เคำร์
เตอร์ สำยกำรกำร์ ตำร์ แอร์ เวย์ (เคำเตอร์ Q) พร้ อมเจ้ ำหน้ ำทีค่ อยดูแลเช็ คสั มภำระและบัตรทีน่ ั่งบนเครื่ อง

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

วันที่2

โดฮำร์ – กรุงโซเฟี ย – พิพธิ ภัณฑ์ บัลแกเรีย - มหำวิหำรอเล็กซำนเดอร์ เนฟสกี

02.05 น.
04.45 น.
07.05 น.
12.05 น.

ออกเดินทำงสู่ กรุ งโดฮำร์ ประเทศกำร์ ตำร์ ...โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR837
เดินทำงถึงประเทศกำร์ ตำร์ ให้ ท่ำนแวะพักเปลีย่ นเครื่ อง (ในเวลำเปลีย่ นเครื่ องประมำณ 2 ชั่วโมง)
ออกเดินทำงสู่ กรุ งโซเฟี ย...โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR227
เดิ นทำงถึ งท่ ำ อำกำศยำนนำนำชำติ กรุ งโซเฟี ย บัลแกเรี ย หลังผ่ ำ นพิธีกำรตรวจคนเข้ ำ เมื อง และด่ ำ น
ศุ ล กำกรเรี ยบร้ อ ยแล้ ว นำท่ ำ นออกเดิ นทำงเพื่ อ เข้ำชม “พิพิธภัณฑ์ แห่ งชำติบั ลแกเรี ย ” ให้ ท่ำ นได้ ช ม
ประวัติศำสตร์ ควำมเป็ นมำของชำวบัลแกเรี ยน
มีสิ่งของต่ ำงๆอันลำ้ ค่ ำหำยำกมำกมำยที่จัดแสดง
ถู ก สร้ ำ งขึ้ น เมื่ อ ปี ค.ศ.1973 ซึ่ งครั้ งแรกได้ถู ก
สร้ำงเพื่อให้เป็ นรู ปแบบข องงำนแสดงสิ น ค้ำ
และต่อมำได้ถูกเปิ ดอย่ำงเป็ นทำงกำรในปี ค.ศ.
1984 เพื่อเป็ นกำรระลึกถึงในด้ำนประวัติศำสตร์
ของบัลแกเรี ยครบ 1,300 ปี ซึ่ ง ภำยในได้มี กำร
สะลมสิ่ งของโบรำณประมำณ 650,000 ชิ้ น ซึ่ ง
ประกอบไปด้วยด้ำนโบรำณคดี ศิลปะที่ประณี ตและหำยำก ประวัติศำสตร์ และเกี่ยวกับชำติพนั ธุ์ของบรรพ
บุรุษ นำท่ำนไปชม “มหำวิหำรอเล็กซำนเดอร์ เนฟสกี” ซึ่งถือเป็ นมหำวิหำรคริสตจักรนิกำยออร์ โธด๊ อกซ์ ที่
ใหญ่ อันดับหนึ่งของโลก มหำวิหำรนี้ มีรูปแบบ
กำรก่อสร้ำงของนี โอไบแซนไทน์ ซึ่ งออกแบบ
โดยสถำปนิ ค อเล็ ก ซำนเดอร์ โพมี รำนท์เ ซฟ
เป็ นมหำวิหำรที่กำรก่อสร้ำงในแบบโดมหลังคำ
ทรงกลมสี เขียว ที่มีควำมสู งถึง 53 เมตร ตกแต่ง
ด้วยหิ นอ่อนที่ วิจิตรตระกำรตำ ภำยในมี เนื้ อที่
ประมำณ 3,170 ตรม.ซึ่ งสำมำรถจุผเู ้ ข้ำทำพิธีได้
ประมำณ 10,000 คน น ำท่ ำ นไปชม “โบสถ์
เซนต์ โซเฟี ย” ซึ่ งเป็ นโบสถ์คริ สตจักรที่อยูใ่ กล้ๆกันได้อีกด้วย จำกนั้น ชมอีกหนึ่งสถำนที่ที่มีควำมสวยงำม
และยังได้ ชื่อว่ ำเป็ นโบสถ์ ยิวที่ใหญ่ ที่สุดในยุโรปตะวันออกเฉี ยงใต้ และใหญ่ เป็ นอันดับสำมในทวีปยุโรป
“โบสถ์ ยิ ว โซเฟี ย” ซึ่ งเป็ นหนึ่ ง ในสถำปั ต ยกรรมที่ อ ยู่ ใ กล้ก ับ ตลำดกลำง โดยโบสถ์ แ ห่ ง นี้ มี รู ป แบบ
สถำปั ตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดยสถำปนิ ก ชื่ อดัง ฟริ ดริ ช กรู นันเกอร์ (Friedrich
Grünanger) ชมพระรำชวังเดิมที่ จัตุรัสบัทเทนเบิร์ก (Battenberg Square) ซึ่ งปั จจุบนั พระรำชวังแห่ งนี้ ได้
กลำยเป็ น หอศิลป์ แห่งชำติ (National Art Gallery)
บริกำรอำหำรมื้อค่ำ ณ ภัตตำคำร

ค่ำ

พักที่ : METROPOLITAN HOTEL SOFIA หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่3 โซเฟี ย – อำรำมรีล่ำ – พลอฟดิฟ – สุ เหร่ ำโบรำณ - โรงละครกลำงแจ้ ง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ำย

บริกำรอำหำรมื้อเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมทีพ่ กั
น ำท่ ำ นออกเดิ น ทำงไปยัง “เมื อ งรี ล่ ำ ” เป็ น
เมืองที่ต้ งั อยูบ่ นภูเขำทำงด้ำนตะวันตกเฉี ยงใต้
ของประเทศ เป็ นภูเขำสู งที่สุด บัลแกเรี ยและ
เทื อกเขำบอลข่ ำ น นำท่ ำ นชม “อำรำมมรดก
โลกรี ล่ำ” เป็ นอำรำมของคริ สต์ นิกำยออร์ โธ
ดอกซ์ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด และมี ผ้ ู เ ยี่ ย มชมมำก
ที่ สุ ด ของบั ล กำเรี ย ตั้ง อยู่บ นจุ ด ที่ มี ทิ ว ทัศ น์
สวยงำมของภูเขำรี ล่ำ ได้รับกำรขึ้นทะเบียนให้
เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1983 ชมควำมสวยงำมของวิหำร ที่ก่อตั้งขึ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 10
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองพลอฟดิฟ” ที่ต้ งั อยู่ทำงด้ำนใต้ ระยะทำงห่ ำงประมำณ 100 กม. พลอฟดิฟ เป็ น
เมืองศูนย์กลำงกำรบริ หำรและกำรปกครองของจังหวัดพลอฟดิฟ ที่มีควำมใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ
มีประชำกรอำศัยอยูป่ ระมำณ 350,000 คน ชมวิวทิวทัศน์
ที่ ส วยงำมระหว่ ำ งทำง ซึ่ งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นพื้ น ที่ ป ลู ก
ดอกไม้ที่ใช้ทำหัวน้ ำหอม และฟำร์ ม ปศุ สัตว์ต่ำงๆ /
เดิ น ทำงถึ ง “เมื อ งฟลอฟดิ ฟ ” น ำท่ ำ นชม เมื อ งเก่ ำ
พลอฟดิฟ (Plovdiv Old City) ส่ วนที่เก่ำแก่ของตัวเมือง
ได้รับกำรอนุรักษ์ทำงสถำปั ตยกรรม ซึ่ งทำให้ พลอฟดิฟ
ยังคงมีกลิ่นอำยของยุคเรอเนสซองจนถึง ปั จจุบนั สภำพ
ตึกรำมบ้ำนช่ องยังคงอนุ รักษ์ไว้ซ่ ึ งรู ปแบบเดิ มเป็ นที่น่ำ
ประทับใจของนักท่องเที่ยวที่ มำเยี่ยมเยือน นำท่ำนเดิ น
ชมเขตเมื อ งเก่ ำ บนถนนที่ ปู ด้ว ยแผ่น หิ น แบบโบรำณ
ผ่ำ นชม โบรำณสถำนโรงละครกลำงแจ้ง แบบโรมัน
(Philippopolis Theatre) อำยุกว่ำ 2,000 ปี ที่ยงั คงสภำพ
สมบูรณ์ และ สภำโรมัน (Roman Forum) ผ่ำนชม สุ เหร่ ำ
โบรำณ (Dzhumaya Mosque) สร้ำงขึ้นในศตวรรษที่ 14
ในช่วงกำรปกครองของออตโตมันเติร์ก โดยสร้ำงทับลง
ไปบนโบสถ์คริ สต์เก่ ำเซ้นต์เพตก้ำ ใช้เสำขนำดใหญ่ สี่
เสำคร่ อมเหนื อโถงใต้ดิน 9 โถง โดมสุ เหร่ ำเคลือบทับด้วยตะกัว่ และมีหอขำนสู งถึ ง 23 เมตร โรงอำบน้ำ
แบบตุรกีโบรำณ (Turkish Bath) อำยุยอ้ นหลังไปในคริ สต์ศตวรรษที่ 16 ที่ยงั คงสภำพสมบูรณ์ ปั จจุบนั ใช้
เป็ นศูนย์วฒั นธรรม

ค่ำ

บริกำรอำหำรมื้อค่ำ ณ ภัตตำคำรจำกนั้นนำคณะท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ ที่พกั

พักที่ : IMPERIAL HOTEL PLOVDIV หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่4 พลอฟดิฟ – ชมเมือง – เวลีโค ทำร์ โนโว – บูคำเรสต์ (โรมำเนีย)
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ำย

ค่ำ

บริกำรอำหำรมื้อเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมทีพ่ กั
นำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ “เมืองเวลีโค ทำร์ โนโว” ชมอำคำรบ้ำนเรื อนสวยงำมแปลกตำที่ปลูกสร้ำงแบบ
สถำปั ตยกรรมผสมผสำนแบบ Bulgarian
National Revival ซึ่ งบำงที ก็ ถู ก เรี ย กว่ ำ
บั ล แ ก เ รี ย น เ ร อ เ น ส ซ อ ง ส์ ( Bulgarian
Renaissance) เวลีโค ทำร์ โนโว เป็ นเมืองเก่ำแก่
ที่ต้ งั อยูร่ ิ มแม่น้ ำยำนตำ ที่มีควำมใสสะอำดรำว
กับกระจกสะท้อนอยูเ่ บื้องล่ำง นอกจำกนั้นยัง
เคยเป็ นเมื อ งหลวงแห่ ง ที่ ส องของอำณำจัก ร
บัล แกเรี ย เป็ นเมื อ งที่ มี ป้ อ มปรำกำร โบสถ์
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ มำกมำย นอกจำกนี้ แล้ ว แห่ ง
ประวัติศำสตร์ แห่งนี้ยงั ได้ชื่อว่ำเป็ นหนึ่งในดินแดน ที่มีกำรตั้งถิ่นฐำนที่เก่ำแก่ที่สุดในบัลแกเรี ยอีกด้วย
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนชมซำกปรำสำทปรักหักพังอันโดดเด่นของเมือง “ปรำสำทซำรีเวทส์ ” (Tsarevets Castle) ซึ่ งภำยในมี
อำคำร และป้ อมปรำกำรรำยอยู่ ร ำยล้ อ ม
ปัจจุบนั ได้มีกำรทำนุบำรุ งรั กษำเอำไว้มำกมำย
พอสมควร จำกนั้น ไปชมควำมงดงำมของ
อำคำรบ้ ำ นเรื อนที่ ย่ ำ นถนนกู ร์ โ ก้ (Gurko
Street) ที่นี่ท่ำนจะพบกับบ้ำนที่มีกำรอนุ รักษ์
ไวในแบบเดิม โดยบ้ำนแต่ละหลังนั้นมีคุณค่ำ
ทำงประวัติ ศ ำสตร์ ม ำกมำย น ำท่ ำ นออก
เดินทำงสู่ “เมื องรู เซ” (RUSE) ข้ำมพรมแดนไปยังโรมำเนี ย นำท่ำนเดินทำงสู่ “เมื องบูคำเรสต์ ” เมืองหลวง
ประเทศโรมำเนีย
บริกำรอำหำรมื้อค่ำ ณ ภัตตำคำร / จำกนั้นนำคณะท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ ที่พกั

พักที่ : CROWN PLAZA HOTEL หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่5

บูคำเรสต์ – ซินำยำ – ปรำสำทเปเลส – บรำน – เข้ ำชมปรำสำทแดร็กคูล่ำ

เช้ ำ

บริกำรอำหำรมื้อเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมทีพ่ กั
นำท่ำนออกเดินทำงไปยัง “เมืองซินำย่ ำ” ซึ่ งตั้งอยูท่ ำงทิศเหนื อ ระยะทำงประมำณ 80 กม. เมืองซิ นำย่ำ
ตั้งอยูใ่ นจังหวัดพรำโฮว่ำและเป็ นพื้นที่ทำงด้ำนประวัติศำสตร์ ของมันเทเนี ย และมีชื่อเสี ยงทำงด้ำนเป็ นเนิ น
เขำสู งที่อยูเ่ หนือระดับน้ ำทะเลประมำณ 760860 เมตรและเป็ นที่ ตั้งของสกี รีสอร์ ทอี ก
ด้วย นำท่ ำนเข้ ำชม “ปรำสำทเปเลส” ซึ่ ง
ตั้ง อยู่ ใ นหุ บ เขำบู เ ซกิ ใ กลัก ับ เมื อ งซิ น ำย่ ำ
เป็ นปรำสำทที่ประทับในฤดูร้อนของกษัตริ ย ์
ปรำสำทแห่ ง นี้ ได้ รั บ กำรยกย่ อ งว่ ำ เป็ น
ปรำสำทอีกแห่ งที่สวยที่สุดในโลก เนื่ องจำก
ตั้ง อยู่ก ลำงป่ ำสนบนเทื อกเขำคำร์ เ ปเที ย น ปรำสำทนี้ ถู ก สร้ ำ งขึ้ นโดยเจ้ำ ชำยคำลอสที่ 1 กษัตริ ย ์แห่ ง
โรมำเนี ย ในสมัย ศตวรรษที่ 19 ใช้เ วลำสร้ ำงนำนถึ ง 10 ปี โดยเริ่ ม ปี ค.ศ.1873-1973 ควำมงดงำมของ
ปรำสำทแห่ งนี้ มิใช่ อยู่ที่ควำมยิ่งใหญ่ของตัวปรำสำทแต่อยู่ที่กำรตกแต่งภำยในอย่ำงหรู หรำงดงำม เป็ น
ปรำสำทที่รวบรวมงำนศิลปะที่สวยงำมมำกมำยจำกประเทศต่ำงๆ ในยุโรป เช่ น โคมไฟระย้ำจำกอิตำลี
รู ปภำพติดผนังจำกฝรั่งเศส ฯลฯ
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองบรำน” ที่ต้ งั อยูท่ ำงด้ำนตะวันออก ระยะทำงห่ ำงประมำณ 30 กม. เมืองบรำน เป็ น
เมื อ งซึ่ งได้ชื่ อ ว่ำ เป็ นที่ อ ยู่ข องแวมไพร์ ห รื อ
แดร๊ ก คู ล่ ำ น ำท่ ำ นเข้ำ ชม “ปรำสำทบรำน”
(Bran Castle) หรื อที่ รู้จกั กันในนำมของ
“ปรำสำทแดร๊ กคู ล่ ำ ” (Dracula’s Castle)
ปรำสำทนี้ถูกสร้ำงขึ้นในในศตวรรษที่ 14 เป็ น
ปรำสำทที่ได้ รับกำรยกย่ องว่ ำสวยงำมที่สุดใน
โรมำเนีย ตั้งเด่ นเป็ นสง่ ำอยู่บนยอดเขำ สร้ำง
ขึ้นเพื่อเป็ นป้ อมควบคุ มเส้นทำงกำรค้ำและเก็บภำษีระหว่ำงแคว้นวำลันเซี ย และแคว้นทรำนซิ ลวำเนี ย
ภำยในตัวปรำสำทมีห้องต่ำงๆมำกมำย ซึ่ งจัดแสดงวิถีควำมเป็ นอยู่ ห้องแสดงอำวุธโบรำณ ตูโ้ บรำณอำยุ
หลำยร้อยปี ที่แกะสลักลวดลำยสวยงดงำม นอกจำกนี้ ยงั มีกำรจัดแสดงสิ่ งของเครื่ องใช้อีกมำกมำย ให้ท่ำน
ได้ชมและถ่ำยรู ปตำมอัธยำศัย
บริกำรอำหำรมื้อค่ำ ณ ภัตตำคำร

เทีย่ ง
บ่ำย

ค่ำ

พักที่ : HOTEL RAMADA BRASOV หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่6

บรำซอฟ – โบสถ์ ดำ – บูคำเรสต์

เช้ ำ

บริกำรอำหำรมื้อเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมทีพ่ กั
นำท่ ำ นออกเดิ นทำงสู่ “เมื อ งบรำซอฟ” นำท่ ำ นชมควำมสวยงำมของเมื องบรำซอฟที่ ถู ก สร้ ำ งด้ว ย
สถำปั ตยกรรมที่มีควำมงดงำม ซึ่ งมีชำวโรมำเนี ยนอำศัยอยู่ ทำงด้ำนตะวันตกและตะวันตกเฉี ยงใต้ของ
เมือง ส่ วนชำวฮังกำเรี ยนอยูท่ ำงด้ำน
ตะวัน ออก พวกเยอรมัน อำศัย อยู่
ทำงด้ำนเหนือและรอบๆ ตัวเมือง นำ
ท่ ำ นชม “โรงเรี ย นแห่ งแรกของ
ประเทศโรมำเนีย” (Romanian first
school) ชมย่ำนใจกล ำงเมืองและ
จัตุ รั ส กลำงเมื อ งซึ่ งมี ห อนำฬิ ก ำที่
สวยงำมสู งโดดเด่ น ที่ แ สดงเวลำ
ให้กบั ผูค้ นที่ เดิ นผ่ำ นไปมำ นำท่ ำ น
ชมภำยนอก “โบสถ์ ดำ” (Black Church) เป็ นโบสถ์ที่มีชื่อเสี ยงซึ่ งจัดเป็ นโบสถ์สถำปั ตยกรรมโกธิ คที่ใหญ่
ที่สุดของโรมำเนี ย แต่ได้สร้ ำงขึ้นให้เป็ นโบสถ์โรมันคำธอลิ คเพื่ออุทิศให้พระแม่มำรี เพื่อทดแทนโบสถ์
หลังเก่ำที่มีกำรปฏิรูปสร้ ำงขึ้นในปี ค.ศ.1383-1385 หลังจำกที่ถูกพวกมองโกลบุกเข้ำมำทำลำยเมื่อปี ค.ศ.
1242 และปี ค.ศ. 1477 ก็ได้มีกำรก่อสร้ำงเพิ่มเติมขึ้นอีกหลังจำกที่พวกเตอร์ กิสบุกเข้ำทำลำยในปี ค.ศ.1421
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ออกเดินทำงสู่ “กรุ งบูคำเรสต์ ” ที่ต้ งั อยูท่ ำงด้ำนใต้ห่ำงประมำณ 170 กม. ศุลกำกร นอกจำกนี้ ยงั เป็ นเมือง
อุ ต ส ำ ห ก ร รม แ ล ะ เ ศร ษ ฐ กิ จข อ ง
ประเทศ ตั้ง อยู่ ท ำงตะวัน ตกเฉี ย งใต้
ของประเทศ ซึ่ งตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่น้ ำแดม
โบวิดำ เมืองบูคำเรสต์ เป็ นเมืองที่ใหญ่
ที่ สุ ด เป็ นอัน ดับ 6 ของสหภำพยุโ รป
เป็ นหนึ่งในศูนย์กลำงด้ำนอุตสำหกรรม
และกำรขนส่ ง ของยุ โ รปตะวัน ออก
เป็ น เ มื อ ง หนึ่ ง ที่ ร่ ำ ร วย ที่ สุ ด แ ล ะ
ครอบคลุ มสิ่ งอำนวยควำมสะดวกด้ำน
กำรประชุม กำรศึกษำ ทำงวัฒนธรรม.
บริกำรอำหำรมื้อค่ำ ณ ภัตตำคำร

เทีย่ ง
บ่ำย

ค่ำ

พักที่ : CROWN PLAZA HOTEL หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้เคียง

วันที่7

บูคำเรสต์ – อำคำรรัฐสภำใหญ่ เป็ นอันดับ 2 ของโลก - ชมเมือง

เช้ ำ

บริกำรอำหำรมื้อเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมทีพ่ กั
นำท่ำนชมควำมสวยงำมของ เมืองบูคำเรสต์ ชม จัตุรัสแห่ งกำรปฎิ วตั ิ (Revolution Square) โอเปร่ ำเฮ้ำส์
(Opera House) โรงทหำรแห่ งชำติ
(National Military Academy) ผ่ำน
ชม ประตูชยั ซึ่ งตั้งอยู่บนถนนคิ ส
เ ซ เ ล ฟ ฟ ซึ่ ง ส ร้ ำ ง เ ลี ย น แ บ บ
ป ร ะ ตู ชั ย ใ น ก รุ ง ป ำ รี ส ใ น
สถำปั ตยกรรมแบบโรมำเนี ย
(Romanian Athenaeum) ให้ท่ำน
ได้พ กั ผ่อนตำมอัธยำศัย เลื อกซื้ อ
สิ น ค้ ำ ที่ ย่ ำ น เ มื อ ง เ ก่ ำ ซึ่ ง เ ป็ น
ศู น ย์ก ลำงของกรุ ง บู ค ำเรสต์ น ำท่ ำ นน ำท่ ำ นถ่ ำ ยภำพด้ำ นนอกคู่ ก ับ “อำคำรรั ฐ สภำ” หรื อ “ท ำเนี ย บ
ประธำนำธิบดี” ของประเทศโรมำเนีย (Palace of the Parlia ment) ทำเนี ยบประธำนำธิ บดีที่ใหญ่โตโอฬำร
ของอดีตประธำนำธิ บดีจอมเผด็จกำร นิ โคไล เชำเชสคู โดยทำเนี ยบประธำนำธิ บดีแห่ งนี้ ได้ รับกำรยกย่ อง
ว่ำเป็ นอำคำรรัฐสภำนีไ้ ด้ ชื่อว่ำมีขนำดใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก รองจำกตึกเพนตำกอนของสหรัฐอเมริกำ
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนชม กรุ งบูคำเรสต์ ที่ได้รับสมญำนำมว่ำ ปำรี สน้อยแห่ งยุโรปตะวันออก เนื่ องจำกในสมัยก่อนชน
ชั้นสู งของโรมำเนี ยนิ ยมส่ งบุตรหลำนไปเรี ยนที่ฝรั่งเศส จึงได้รับอิทธิ พลจำกวัฒนธรรมฝรั่งเศสทั้งในด้ำน
แฟชัน่ และศิลปะรวมทั้งสถำปั ตยกรรมซึ่ งยังปรำกฏให้เห็นอย่ำงมำกมำย มีเวลำให้ท่ำนได้อิสระกับกำรช้
อปปิ้ งสิ นค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึกตำมอัธยำศัย...ได้ เวลำสมควรนำท่ ำนเดินทำงสู่ สนำมบินบูคำเรสต์

เทีย่ ง
บ่ำย

คำ่
วันที่8

อิสระกับอำหำรมื้อคำ่ ตำมอัธยำศัยเพื่อควำมสะดวกในกำรช้ อปปิ้ งของทุกท่ ำน
บูคำเรสต์ - โดฮำ (กำตำร์ ) - กรุงเทพฯ

00.35 น.
05.20 น.
08.00 น.
19.00 น.

ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯโดยสำยกำรบินกำต้ ำร์ แอร์ เวย์เที่ยวบินที่ QR 220
เดินทำงถึงกรุ งโดฮำ ประเทศกำต้ ำร์ (แวะพักเปลีย่ นเครื่ อง)
เหิรฟ้ ำสู่ กรุ งเทพฯโดยสำยกำรบินกำต้ ำร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR 832
เดินทำงถึงท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภำพพร้ อมควำมประทับใจ

หมำยเหตุ

โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ ต ำมควำมเหมำะสม เนื่ องจำกสภำพ ลม ,ฟ้ ำ , อำกำศ,กำรล่ ำช้ ำอันเนื่ องมำจำกสำยกำรบิน และ
สถำนกำรณ์ในต่ ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพื่อควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง โดย ได้ มอบหมำยให้ หัวหน้ ำทัวร์ ผ้ ูนำทัวร์ มีอำนำจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ำรตัดสินใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสำคัญ

อัตรำค่ำบริกำร
ออกเดินทำงช่ วง

ก.พ.-มี.ค. 2563

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ ำน
44,900

เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ ำน

เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 12 ปี พักท่ ำนเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน
จ่ ำยเพิม่
( มีเตียงเสริม )

44,900

44,900

15,900

ต้ องกำรเดินทำงโดยชั้ นธุรกิจ Business Class กรุ ณำสอบถำมรำคำเพิม่ เติมจำกเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริษัทฯ

11-18 ก.พ.//18-25 ก.พ.//25 ก.พ.-03 มี.ค.//03-10 มี.ค.//10-17 มี.ค.//17-24 มี.ค.//24-31 มี.ค. 63

อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-โซเฟี ย//บูคำเรสต์-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตำมระบุหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยูใ่ นแถบที่มี
อุณหภูมิต่ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์หรื อกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำ
ให้ตอ้ งมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่ำบริ กำรนำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ผมู ้ ีประสบกำรณ์นำเที่ยวให้ควำมรู ้และคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท

อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรี ด , ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

ค่ ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำยุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้ นวีซ่ำ และค่ ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่ คืนให้ ท่ำนไม่ ว่ำ
ท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรื อไม่ กต็ ำม(ค่ำวีซ่ำ3500.-)

ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ ณ โรงแรมที่พกั (ทำงบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่ำนเนื่ องจำกป้ องกันกำรสู ญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตัวเข้ำมำ
ในโรงแรมที่พกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรเข้ำห้องพักสำหรับทุกท่ำน)

ค่ ำทิปพนักงำนขับรถในยุโรปท่ ำนละ 12 ยูโร
ค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ตำมวัฒนธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลก ท่ ำนละ 100 บำทต่ อวัน
เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ ั่ง และกำรชำระเงิน
กรุ ณำจองล่วงหน้ำพร้อมชำระงวดแรก 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์สำเนำหน้ำหนังสื อเดินทำง Passport มำยังบริ ษทั
และค่ำใช้จ่ำยส่วนที่เหลือกรุ ณำชำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และ
หรื อ ผูร้ ่ วมเดิ นทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทำงบริ ษทั ฯ ยินดี คืนเงิ นให้ท้ งั หมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรื อจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหำย สู ญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บ ที่ นอกเหนื อควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
เนื่องจำกรำยกำรทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์ กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำ และออก
ประเทศไม่วำ่ ในกรณี ใดก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่วำ่ จะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมำยเหตุ
 ทำงบริ ษัทจะทำกำรยื่ นวีซ่ำของท่ ำนก็ต่อเมื่ อในคณะมีผ้ ูสำรองที่นั่งครบ 25 ท่ ำน และได้ รับคิวกำรตอบรั บจำกทำงสถำนทูต เนื่ องจำกบริ ษท
ั จะต้องใช้
เอกสำรต่ำงๆที่เป็ นกรุ๊ ปในกำรยืน่ วีซ่ำ อำทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมำจำกทำงยุโรป ,ประกันกำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 1
ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่ วีซ่ำให้กบั ทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง
 หำกในช่ วงที่ท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ ปในกำรยื่นวีซ่ำเต็ม ทำงบริ ษท
ั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ ยว ซึ่ งทำงท่ำนจะต้องเดิ นทำงมำยื่นวีซ่ำด้วยตัวเอง
ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
 เอกสำรต่ ำงๆที่ใช้ ในกำรยื่ นวีซ่ำท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็ นผูก้ ำหนดออกมำ มิ ใช่ บริ ษท
ั ทัวร์ เป็ นผูก้ ำหนด ท่ ำนที่ มีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ ำ
ท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่
เพียงตัวกลำง และอำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่ วีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั ทำงท่ำน
 กรณีวซ
ี ่ ำที่ท่ำนยื่นไม่ ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ ำนจะต้ องเสียค่ ำใช้ จ่ำยจริงที่เกิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำและค่ำดำเนินกำร ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วำ่ จะผ่ำนหรื อไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ
- ค่ำมัดจำตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมำจริง ณ วันยื่นวีซ่ำ ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสำรที่สำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋ เครื่ องบินถ้ำ
ออกตัว๋ มำแล้วจะต้องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนี ยมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 4 -60 วัน (ตำมกฎของแต่ละ
สำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตัว๋ ท่ำนจะเสี ยแต่ค่ำมัดจำตัว๋ ตำมจริ งเท่ำนั้น
- ค่ำห้ องพักในกำรเข้ ำพัก ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจำห้องพักทุกคืน ของกำรเดิ นทำงหำกท่ำน
ไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรชี้ แจงให้ท่ำนเข้ำใจ(ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กับ
กำรต่ อรองระหว่ำงบริษทั ฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ ต่ำงประเทศหรื อโรงแรมที่พกั ต่ ำงประเทศเพื่อที่จะได้ ประโยชน์ สูงสุ ดแก่ ลูกค้ ำเป็ นสำคัญ)
 หำกท่ ำนผ่ ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้ วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด 100%
 ทำงบริษท
ั เริ่มต้ น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรื อต่ำงประเทศ และจะสำรองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพำหนะ
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่ วนนี้ เพรำะเป็ นค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนื อจำกโปรแกรมกำรเดินทำง
ของบริ ษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยำนพำหนะ

เงื่อนไขกำรยกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทำงช่ วงวันหยุด หรื อเทศกำลและกรุ๊ ปที่ต้องกำรันตีมัดจำกับสำย
กำรบิน หรื อ กรุ๊ปทีม่ กี ำรกำรันตีค่ำมัดจำทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรื อต่ ำงประเทศและไม่ อำจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 10,000 บำท
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 50 % ของรำคำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 20 วัน - เก็บค่ำบริ กำรทั้งหมด 100 %

เอกสำรที่ใช้ ในกำรยื่นขอวีซ่ำ VISA
หนังสื อเดินทำงทีเ่ หลืออำยุใช้ งำนไม่ ต่ำกว่ ำ 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ
รู ปถ่ ำยสี (ต้ องถ่ ำยไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ฉำกหลังเป็ นสี ขำวเท่ ำนั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จำนวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทำง
หลักฐำนแสดงสถำนะกำรทำงำน 1 ชุ ด
* ค้ ำขำย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิ ชย์หรื อใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทำง อำยุยอ้ นหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต
*ข้ ำรำชกำรและนักเรียน หนังสื อรับรองจำกต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภำษำอังกฤษ
หลักฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่ำนั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจำกออมทรัพย์ และเอกสำร
แสดงทำงกำรเงินอื่นๆ สำมำรถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐำนกำรเงินของท่ ำนสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่
ละสถำนทูตพร้ อม Statement และ สำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ ำ ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณำสะกดชื่อให้
ตรงกับหน้ำพำสปอร์ ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนำที่ท่ำนจะใช้ยนื่ วีซ่ำ (ใช้เวลำดำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันทำกำร)
* เด็กต้องทำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรื อมำรดำ
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด
กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 20 ปี บริ บูรณ์ / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่ งจดหมำยต้องออกโดยที่วำ่ กำรอำเภอ
สำเนำบัตรประชำชน หรื อ สำเนำสู ติบัตร 1 ชุ ด
สำเนำทะเบียนบ้ ำน 1 ชุ ด
สำเนำทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุ ด
สำเนำใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ำมี) 1 ชุ ด
กำรบิดเบือนข้ อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้ เดินทำงเข้ ำประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้วำ่ ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยืน่ คำร้องใหม่ก็ตอ้ งชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่ วมมือในกำรเชิญท่ ำนไปสัมภำษณ์ ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริ ษทั
ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่ำนจัดส่ง
เอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน

กรณีทที่ ่ ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้ วซี ่ ำแล้ ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำ
ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนำมของบริ ษทั ฯ
ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ ำนทีม่ เี อกสำรพร้ อมและมีควำมประสงค์ ทจี่ ะเดินทำงไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตำมทีร่ ะบุเท่ ำนั้น กำร
ปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยืน่ วีซ่ำปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในกำรยืน่ ขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำร
คืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นหลัก

