
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22004 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

บลัแกเลยี – โรมาเนีย 8 วนั 
ก าหนดการเดินทาง :  ราคาทัวร์รวมทุกอย่าง ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
 

วันแรกของการเดินทาง     สนามบินสุวรรณภูมิ - บัลแกเลีย 

20.30 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 เคาน์เตอร์สายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้
การต้อรับพร้อมอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรท่ีนั่งขึ้นเคร่ือง 

วันที่สองของการเดินทาง     สนามบินสุวรรณภูมิ -โซเฟีย(บัลแกเลีย) - พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย - มหาวิหารอเล็ก 
ซานเดอร์ เนฟสกี 

02.10 น. (เวลาท้องถิ่น) น าท่านออกเดินทางสู่ ประเทศบัลแกเลีย โดยสายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี 
QR837/QR227 
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองโดฮา : 0530-0645 *.*.*. 

11.45 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงโซเฟีย (SOFIA) ประเทศบัลแกเลีย เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่
ท่ีสุดของสาธารณรัฐบัลแกเรียและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในเร่ืองจ านวนประชากรเป็นอันดับท่ี 47 ของ
สหภาพยุโรป เมืองศูนย์กลางของการขนส่ง สินค้าทางบกท่ีส าคัญของคาบสมุทรบอลข่าน เมืองท่ีมี
ประวัติศาสตร์ เก่าแก่ยาวนานถึง 7,000 ปีซึ่งยัง คงเหลือร่องรอยให้เห็นจากโบราณสถานในยุคต่างฯ 
แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีถูกท าลายเสียหายไปมาก เมื่อครั้งสงครามรัสเซีย – ตุรกี เมื่อ 200 กว่าปีท่ีแล้ว 
...หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ... 

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติบัลแกเรีย (NATIONAL MUSEUM OF HISTORY) ประวัติศาสตร์

ความเป็นมา  ของชาวบัลแกเรีย มีสิ่งของ 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

ต่างๆอันล ้าค่าหายากมากมายท่ีจัดแสดง ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1973 ซึ่งครั้งแรกได้ถูกสร้างเพ่ื  อให้
เป็นรูปแบบของงานแสดงสิน  ค้าและต่อมาได้ถูกเปิดอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ.1984 เพ่ือเป็นการ
ระลึกถึงในด้านประวัติศาสตร์ของบัลแ  กเรียครบ 1,300 ปี ซึ่งภายในได้มีการสะลมสิ่งของโบราณ
ประมาณ 650,000 ชิ้น ซึ่งประกอบไปด้วยด้านโบราณคดี ศิลปะท่ีประณีตและหายาก ประวัติศาสตร์
และเกี่ยวกับชาติพันธุ์ของบรรพบุรุษ 
น าท่าน ชมมหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี (ALEXANDER NEVSKY CATHEDRAL)  ซึ่งถือเป็นมหา
วิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ท่ีใหญ่อันดับหนึ่งของโลก….รูปแบบการก่อสร้างของนีโอไบแซนไทน์ 
ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิค อเล็กซานเดอร์ โพมีรานท์เซฟ เป็นมหาวิหารท่ีการก่อสร้างในแบบโดม
หลังคาทรงกลมสีเขียว ท่ีมีความสูงถึง  53 เมตร ตกแต่งด้วยหินอ่อนท่ีวิจิตรตระการตา ภายในมีเนื้อท่ี

ประมาณ 3,170 ตรม.ซึ่งสามารถจุผู้เข้าท าพิธีได้ประมาณ 10,000 คน 
น าท่าน ผ่านชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย (ST.SOPHIA CHURCH) หนึ่งใน
สถาปัตยกรรมท่ีอยู่ใกล้กับตลาดกลาง โดยโบสถ์  แห่งนี้มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบ MOORISH REVIVAL ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง ฟริด
ริช กรูนันเกอร์ (FRIEDRICH GRÜNANGER) ชมพระราชวังเดิมท่ี จัตุรัสบัทเท

นเบิร์ก (BATTENBERG SQUARE) ซึ่งปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ ได้กลายเป็น หอศิลป์แห่งชาติ 
(NATIONAL ART GALLERY) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สามของการเดินทาง   โซเฟีย - อารามรีล่า - พลอฟดิฟ - สุเหร่าโบราณ - โรงละครกลางแจ้ง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นออกเดินทางสู่  เมืองรีล่า (RILA) (89 กม.) เมืองท่ีตั้งอยู่บนภูเขาทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของ
ประเทศ เป็นภูเขาสูงท่ีสุด บัลแกเรียและเทือกเขาบอลข่าน ท่ี
ระดับความสูง 1,147 เมตร…. 
 น าท่าน ชมอารามมรดกโลกรีล่า (RILA MONASTERY) เป็น
อารามของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดและมีผู้ชมมาก
ท่ีสุดของบัลแกเรีย ตั้งอยู่บนจุดที่มีทิวทัศน์สวยงามของภูเขารีล่า 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1983 ชมความสวยงามของวิหาร ท่ีก่อตั้งขึ้นใน
คริสต์ศตวรรษที่ 10 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองพลอฟดิฟ (PLOVDIV) (156 กม.) เมืองแห่งสุนทรีย์และศูนย์กลางการ

บริหารและการปกครองของจังหวัดพลอฟดิฟ ท่ีมีความใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อดีตท่ีนี่คือ
เมืองท่ีศิลปิน จิตรกร และปัญญาชนมาตั้งรกรากมากขึ้น.. 

น าท่าน ชมเมืองเก่าพลอฟดิฟ (PLOVDIV OLD CITY) ส่วนท่ีเก่าแก่ของตัว
เมืองได้รับการอนุรักษ์ทาง  สถาปัตยกรรม ซึ่งท าให้ พลอฟดิฟ ยังคงมีกลิ่น
อายของยุค 
เรอเนสซองจนถึงปัจจุบัน สภาพตึกรามบ้านช่องยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งรูป
แบบเดิม.... 

น าท่านเดินชมเขตเมืองเก่าบนถนนที่ปูด้วยแผ่นหินแบบโบราณ….ผ่านชมโบราณสถานโรงละคร
กลางแจ้งแบบ โรมัน (PHILIPPOPOLIS 
THEATRE) อายุกว่า 2,000 ปี ท่ียังคงสภาพสมบูรณ์ และ 
สภาโรมัน (ROMAN FORUM)  ผ่านชมสุเหร่า  
โบราณ (DZHUMAYA MOSQUE) สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 
14 ในช่วงการปกครองของ ออตโตมันเติร์ก โดยสร้างทับลง
ไปบนโบสถ์คริสต์เก่าเซ้นต์เพตก้า ใช้เสาขนาดใหญ่สี่เสาคร่อมเหนือโถงใต้ดิน 9 โถง โดมสุเหร่าเคลือบ
ทับด้วยตะกั่ว และมีหอขานสูงถึง 23 เมตร โรงอาบน้าแบบตุรกีโบราณ (TURKISH BATH) อายุ
ย้อนหลังไปในคริสต์ศตวรรษท่ี 16 ท่ียังคงสภาพสมบูรณ์ .... 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก IMPERIAL HOTEL  PLOVDIV หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

วันที่สี่ของการเดินทาง      พลอฟดิฟ - เวลีโค ทาร์โนโว - บูคาเรสต์(โรมาเนีย) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเวลีโค ทาร์โนโว (VELIKO TARNOVO) (209 กม.) 
เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีตั้งอยู่ริมแม่น ้ายานตา ท่ีมี  ความใสสะอาดราวกับกระจกสะท้อน
อยู่เบื้องล่าง นอกจากนั้นยังเคยเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของอาณาจักรบัลแกเรีย 
เป็นเมืองท่ีมีป้อมปราการ โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ มากมาย นอกจากนี้แล้วแห่ง
ประวัติศาสตร์แห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในดินแดน ท่ีมีการตั้งถิ่นฐานท่ีเก่าแก่ที่สุด

ในบัลแกเรียอีกด้วย…ชมอาคารบ้านเรือนสวยงามแปลกตาท่ีปลูกสร้างแบบสถาปัตยกรรมผสมผสาน
แบบ BULGARIAN NATIONAL REVIVAL ซึ่งบางทีก็ถูกเรียกว่า บัลแกเรียนเรอเนสซองส์ 
(BULGARIAN RENAISSANCE) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่าน เข้าชมซากปราสาทปรักหักพังอันโดดเด่นของเมืองปราสาทซารีเวทส์  (TSAREVETS 

CASTLE) เป็นป้อม  ปราการในยุคกลางท่ี
ส าคัญและมีชื่อเสียงท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลกท่ี
ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น ้ายานตา ซึ่งในอดีตเป็นท่ี
อยู่อาศัยของกษัตริย์และมีโบสถ์ที่ในเป็น
สถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่ใน

ปัจจุบันได้มี  การตกแต่งด้วยศิลปะร่วมสมัยที่สวยงามและแปลกตา ปัจจุบันไดม้ีการท านุบ ารุงรักษา
อยู่ตลอดเวลาจึงท าให้ป้อมปราการแหล่งนี้อยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างสมบูรณ…์ชมความงดงามของ

อาคารบ้านเรือนท่ีย่านถนนกูร์โก (GURKO STREET) ท่ีนี่ท่านจะพบกับบ้านท่ีมี
การอนุรักษ์ไวในแบบเดิม โดยบ้านแต่ละหลังนั้นมีคณุค่าทางประวัติศาสตร์
มากมาย  
จากนั้นน าท่านเดินเล่น ณ ถนนซาโมวอดสก้า (SAMOVODSKA) ซึ่งเป็นถนนท่ี
ได้รับความนิยมส าหรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่นี้จะ  มีสินค้า

ท้องถิ่น และของที่ระลึกขายอยู่เป็นจ านวนมาก 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองรูเซ (RUSE) (107  กม.) ข้ามพรมแดนไปยังโรมาเนีย ได้รับการขนานนาม
ว่า ลิตเติ้ลเวียนนา(LITTLE VIENNA) เป็นท่ีรู้จักกันมากในช่วงศตวรรษท่ี 19 - 20  ...ออกเดินทาง
สู ่เมอืงบูคาเรสต์ (BUCHAREST) (89 กม.) เมืองหลวงประเทศโรมาเนีย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก CROWN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้าของการเดินทาง บูคาเรสต์ - ซินายา - ปราสาทเปเลส - บราน - เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู ่เมืองซินาย่า (SINAIA) (140 กม.) ตั้งอยู่ในจังหวัดพราโฮว่าและเป็นพื้นท่ี
ทางด้านประวัติศาสตร์ของมันเทเนีย และมีชื่อเสียงทางด้านเป็นเนินเขาสูงท่ีอยู่เหนือระดับน ้าทะเล
ประมาณ 760-860 เมตร 

น าท่าน เข้าชมปราสาทเปเลส (PELES 
CASTLE) ตั้งอยู่ในหุบเขาบูเซกิใกลักับเมือง
ซินาย่า  เป็นปราสาทที่ประทับในฤดูร้อน
ของกษัตริย ์และได้รับการยกย่องว่าเป็น
ปราสาทอีกแห่งท่ีสวยท่ีสุดในโลก เนื่องจาก

ตั้งอยู่กลางป่าสนบนเทือกเขาคาร์เปเทียน ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าชายคาลอสท่ี 1 กษัตริย์แห่ง
โรมาเนียในสมัยศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างนานถึง 10 ปี โดยเริ่มปี ค.ศ.1873-1973 ความงดงามของ
ปราสาทแห่งนี้ มิใช่อยู่ท่ีความยิ่งใหญ่ของตัวปราสาทแต่อยู่ท่ีการตกแต่งภายในอย่างหรูหรางดงาม 
เป็นปราสาทท่ีรวบรวมงานศิลปะที่สวยงามมากมายจากประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น โคมไฟระย้าจาก
อิตาลี รูปภาพติดผนังจากฝร่ังเศส ฯลฯ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่  เมืองบราน (BRAN) (48 กม.) ท่ีตั้งอยู่ทางด้าน

ตะวันออก ....น าท่าน เข้าชมปราสาทบราน (BRAN CASTLE) หรือ
ท่ีรู้จักกันในนามของ ปราสาทแดร๊กคูล่า (DRACULA’S  CASTLE) 
ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นในในศตวรรษที่ 14 เป็นปราสาทท่ีได้รับการ
ยกย่องว่าสวยงามท่ีสดุในโรมาเนีย ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขา สร้างขึ้นเพื่อเป็นป้อมควบคุมเส้นทาง



 

 

 

 

 

 
 

 

 

การค้าและเก็บภาษีระหว่างแคว้นวาลันเซียและแคว้นทรานซิลวาเนีย ภายในตัวปราสาทมีห้องต่างๆ
มากมาย ซึ่งจัดแสดงวิถีความเป็นอยู่ ห้องแสดงอาวุธโบราณ ตู้โบราณอายุหลายร้อยปีท่ีแกะสลัก
ลวดลายสวยงดงาม นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสิ่งของเคร่ืองใช้อีกมากมาย….ให้ท่านถ่ายรูปตาม
อัธยาศัย… 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก HOTEL RAMADA BRASOV หรือเทียบเท่า 

วันที่หกของการเดินทาง        บราซอฟ - โบสถด์ า - บูคาเรสต์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองบราซอฟ (BRASOV) (27 กม.) เมืองใหญ่ท่ีสุดแห่งแคว้นทรานซิลวาเนีย 
แคว้นท่ีสวยงามและมีชื่อเสียงของโรมาเนีย แคว้นนี้เกิดขึ้นในศตวรรษท่ี12โดยชาวแซกซอนส์ซึ่งเคยถูก
ปกครองโดยชนชาติเยอรมนีและเป็นศูนย์กลางการค้าของชาวแซกซอนส์... 
น าท่าน ชมความสวยงามของเมืองบราซอฟ ท่ีถูกสร้างด้วยสถาปัตยกรรมท่ีมีความงดงาม ซึ่งมีชาว
โรมาเนียนอาศัยอยู่  ทางด้านตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง ส่วนชาวฮังกาเรียนอยู่ทางด้าน
ตะวันออก พวกเยอรมันอาศัยอยู่ทางด้านเหนือและรอบๆ ตัวเมือง 
น าท่าน ชมโรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย (ROMANIAN FIRST SCHOOL) ชมย่านใจกลาง
เมืองและจัตุรัสกลางเมืองซึ่งมีหอนาฬิกาท่ีสวยงามสูงโดดเด่น ท่ีแสดงเวลาให้กับผู้คนท่ีเดินผ่านไปมา 

น าท่าน ชมภายนอกโบสถ์ด า (BLACK CHURCH) เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงซึ่ง
จัดเป็นโบสถ์สถาปัตยกรรมโกธิคท่ีใหญ่  ท่ีสุดของโรมาเนีย แต่ได้สร้างขึ้นให้เป็น
โบสถ์โรมันคาธอลิคเพ่ืออุทิศให้พระแม่มารี เพ่ือทดแทนโบสถ์หลังเก่าท่ีมีการ
ปฏิรูปสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1383-1385 หลังจากท่ีถูกพวกมองโกลบุกเข้ามาท าลาย
เมื่อปี ค.ศ.1242 และปี ค.ศ. 1477 ก็ได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีกหลังจากท่ี

พวกเตอร์กิสบุกเข้าท าลายในปี ค.ศ.1421 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองบูคาเรสต์ (BUCHAREST) (170 กม.) เป็นเมืองอุตสาหกรรมและ

เศรษฐกิจของประเทศ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้าแดมโบวิดา…เป็น
เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับ 6 ของสหภาพยุโรป เป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและการขนส่ง



 

 

 

 

 

 
 

 

 

ของยุโรปตะวันออก เป็นเมืองหนึ่งท่ีร ่ารวยท่ีสุดและครอบคลุมส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการประชุม 
การศึกษา ทางวัฒนธรรม…. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก CROWN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง         บูคาเรสต์ - ชมเมอืง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่าน ชมความสวยงามของเมืองบูคาเรสต์ / ชมจัตุรัสแห่งการปฎิวัติ (REVOLUTION SQUARE) 
โอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) โรงทหารแห่งชาติ (NATIONAL MILITARY ACADEMY) ผ่านชม 
ประตูชัย ซึ่งตั้งอยู่บนถนนคิสเซเลฟฟ ซึ่งสร้างเลียนแบบประตูชัยในกรุงปารีส ในสถาปัตยกรรมแบบ
โรมาเนีย (ROMANIAN ATHENAEUM) ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซื้อสินค้าท่ีย่านเมืองเก่า
ซึ่งเป็นศูนย์กลางของกรุงบูคาเรสต์… 
น าท่าน ถ่ายภาพด้านนอกคู่กับอาคารรัฐสภา หรือ ท าเนียบประธานาธิบดี ของประเทศโรมาเนีย 
(PALACE OF THE PARLIA MENT) ท าเนียบประธานาธิบดีที่ใหญ่โตโอฬารของอดีตประธานาธิบดี
จอมเผด็จการ นิโคไล เชาเชสคู โดยท าเนียบประธานาธิบดีแห่งนี้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภา
นี้ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา…. 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่าน ชมเมืองบูคาเรสต์ ท่ีได้รับสมญานามว่า ปารีสน้อยแห่งยุโรปตะวันออก เนื่องจากในสมัยก่อน

ชนชั้นสูงของโรมาเนียนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนท่ีฝร่ังเศส จึงได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมฝร่ังเศสท้ังใน
ด้านแฟชั่นและศิลปะรวมท้ังสถาปัตยกรรมซึ่งยังปรากฏให้เห็นอย่างมากมาย มีเวลาให้ท่านได้อิสระกับ 

 การช้อปปิ้งสินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกตามอัธยาศัย... 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

วันที่แปดของการเดินทาง     บูคาเรสต์ - โดฮา - ประเทศไทย 

00.35 น.  ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย  โดยสายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR220/QR838 
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองโดฮา : 0510-0750 *.*.*.  

18.35 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
๑๑๑๑***...***๑๑๑๑ 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ทา่นได้ท า
การจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกดิ

ข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

หมายเหตุ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความ
ปลอดภัย ตลอดจน 

ผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
 
*.*.*. อัตราค่าใช้จ่าย *.*.*.  

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กต ่ากว่า 12 
กับ 1 ผู้ใหญ ่

เด็กต ่ากว่า 12 
กับ 2 ผู้ใหญ ่
ไม่มีเตียงเสริม 

 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ปี 2021 
6-13 ต.ค. 

59,900.- 
12,900.- 

20-27 ต.ค.  69,900.- 
3-10 พ.ย. // 14-24 พ.ย. 59,900.- 
1-8 ธ.ค. 
29 ธ.ค. - 5 ม.ค. 

69,900.- 
15,900.- 

ปี 2022 
21-28 ม.ค. / 25 ม.ค.-1 ก.พ. 
30 ม.ค.-6 ก.พ. 
5-12 ก.พ. / 18-25 ก.พ. 
25 ก.พ.- 4 มี.ค. 
8-15 มี.ค. / 18-25 มี.ค. 
23-30 มี.ค. 

59,900.- 12,900.- 

9-16 เม.ย. / 10-17 เม.ย.  
11-18 เม.ย. / 12-19 เม.ย.  

69,900.- 15,900.- 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน ้ามันและ/
หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง  ** 

 
*.*.*. อัตรานี้รวม *.*.*. 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ECONOMY CLASS) ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความ

ประสงค์อยู่ต่อ 
จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นส าหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมาย 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
5. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี)  
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
ค่ารักษาพยาบาลส าหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น) 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  
- เบ้ียประกันเร่ิมต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเร่ิมต้น 520.-บาท [ระยะเวลา 8-11 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะ
จากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านั้น 
7. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก์)  
8. ค่าวีซ่า 
9. ค่าทิป 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดท าหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรบัผู้ท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า 
น ้าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  
3. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีต้องการใบก ากับภาษี 
4. ค่าธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่ง

พิเศษ 
ค่าบริการพิเศษต่างๆ 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

 
**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทกุข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญาการเดินทาง

ระหว่างบริษัทและลูกค้า** 
เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันจอง 
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะขอรับลูกค้ารายต่อไป  
เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบรษิัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิก
การเดินทางโดยเหตุจ าเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสทิธิ์การยา้ยเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมือง
นั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสม*** 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจ าเต็มจ านวนทุกกรณี 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน กอ่นวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจ านวนตาม
ราคาทัวร์  

- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ า
มาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋ว
เคร่ืองบิน หรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม
จ านวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

- กรณีผู้เดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามท่ีทางสายการบินให้ระบุข้อความ
ตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพ่ือจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีต่างประเทศ (ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและ
ค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีท่ีท่านยื่นวีซ่าแล้ว  

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้า
เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมท้ังในกรณีท่ี
ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ
ใดประเทศหนึ่ง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- เมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว 
ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ…. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

- หลังจากท่ีมีการจองทัวร์และได้ช าระค่ามัดจ าทัวร์หรือท้ังหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัท 
หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ท่ีได้
ระบุไว้ทั้งหมด 

- นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผู้ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด  

เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตูฉุกเฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการให้
ท่ีนั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 
 กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทาง 

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน
( ผู้ใหญ่ )  

และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืน
เงินให้ท้ังหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการ 

เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ใน
ดุลพินิจของ 

สถานฑูต เร่ืองวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อ
ท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร 
และ 

ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็
ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และ
หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

 ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ใน 
ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 

 เมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว 
ใน 

กรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯ
จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ท้ังนี้
ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึง
ผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าท่ีเคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรัก
เกียจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง 
หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผ่ืนให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผู้เดินทาง
เป็นส่วนใหญ่) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / 
เว้นมี 

ใบรับรองแพทย์) 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต ่ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ 
ก่อน 

จองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพ่ือหา
ข้อสรุปร่วมกัน) 

 ท่านท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยันว่า
ทัวร์นั้นๆ  

ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้ 

 ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบ
งานภายใน  

20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และช าระ
มัดจ าแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะ
ทัวร์ท้ังหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก 
อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์
สูงสุดในการเดินทาง ท้ังนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก 
ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของ
เท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วน
งานท่ีเกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดง
เหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการ
เดินทางท่องเท่ียวท้ังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ี
บริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ /หรือ 
ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติ
ตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิด
กฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น 
หรือเพื่อความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและ
ค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 
“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัทเป็นผู้น าพาการเดินทางในครั้งนี้” 

 
 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.LINE กด->HTTPS://LIN.EE/5NDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB INBOX ก็ได้เช่นกัน-> HTTP://M.ME/UNITHAITRIP 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


