รหัสโปรแกรม : 22004 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

บัลแกเลีย – โรมาเนี ย 8 วัน
กาหนดการเดินทาง : ราคาทัวร์รวมทุกอย่าง ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัว
วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ - บัลแกเลีย
20.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 เคาน์เตอร์สายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้
การต้อรับพร้อมอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง
วันที่สองของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ -โซเฟีย(บัลแกเลีย) - พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย - มหาวิหารอเล็ก
ซานเดอร์ เนฟสกี
02.10 น. (เวลาท้องถิ่น) นาท่านออกเดินทางสู่ ประเทศบัลแกเลีย โดยสายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่
QR837/QR227
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮา : 0530-0645 *.*.*.
11.45 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงโซเฟีย (SOFIA) ประเทศบัลแกเลีย เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่
ที่สุดของสาธารณรัฐบัลแกเรียและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเรื่องจานวนประชากรเป็นอันดับที่ 47 ของ
สหภาพยุโรป เมืองศูนย์กลางของการขนส่ง สินค้าทางบกที่สาคัญของคาบสมุทรบอลข่าน เมืองที่มี
ประวัติศาสตร์ เก่าแก่ยาวนานถึง 7,000 ปีซึ่งยัง คงเหลือร่องรอยให้เห็นจากโบราณสถานในยุคต่างฯ
แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ถูกทาลายเสียหายไปมาก เมื่อครั้งสงครามรัสเซีย – ตุรกี เมื่อ 200 กว่าปีที่แล้ว
...หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ...
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติบัลแกเรีย (NATIONAL MUSEUM OF HISTORY) ประวัติศาสตร์
ความเป็นมา ของชาวบัลแกเรีย มีสิ่งของ

ต่างๆอันล้าค่าหายากมากมายที่จัดแสดง ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1973 ซึ่งครั้งแรกได้ถูกสร้างเพื่ อให้
เป็นรูปแบบของงานแสดงสิน ค้าและต่อมาได้ถูกเปิดอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ.1984 เพื่อเป็นการ
ระลึกถึงในด้านประวัติศาสตร์ของบัลแ กเรียครบ 1,300 ปี ซึ่งภายในได้มีการสะลมสิ่งของโบราณ
ประมาณ 650,000 ชิ้น ซึ่งประกอบไปด้วยด้านโบราณคดี ศิลปะที่ประณีตและหายาก ประวัติศาสตร์
และเกี่ยวกับชาติพันธุ์ของบรรพบุรุษ
นาท่าน ชมมหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี (ALEXANDER NEVSKY CATHEDRAL) ซึ่งถือเป็นมหา
วิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก….รูปแบบการก่อสร้างของนีโอไบแซนไทน์
ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิค อเล็กซานเดอร์ โพมีรานท์เซฟ เป็นมหาวิหารที่การก่อสร้างในแบบโดม
หลังคาทรงกลมสีเขียว ที่มีความสูงถึง 53 เมตร ตกแต่งด้วยหินอ่อนที่วิจิตรตระการตา ภายในมีเนื้อที่
ประมาณ 3,170 ตรม.ซึ่งสามารถจุผู้เข้าทาพิธีได้ประมาณ 10,000 คน
นาท่าน ผ่านชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย (ST.SOPHIA CHURCH) หนึ่งใน
สถาปัตยกรรมที่อยู่ใกล้กับตลาดกลาง โดยโบสถ์ แห่งนี้มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบ MOORISH REVIVAL ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง ฟริด
ริช กรูนันเกอร์ (FRIEDRICH GRÜNANGER) ชมพระราชวังเดิมที่ จัตุรัสบัทเท
นเบิร์ก (BATTENBERG SQUARE) ซึ่งปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ ได้กลายเป็น หอศิลป์แห่งชาติ
(NATIONAL ART GALLERY)
ค ่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง โซเฟีย - อารามรีล่า - พลอฟดิฟ - สุเหร่าโบราณ - โรงละครกลางแจ้ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองรีล่า (RILA) (89 กม.) เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของ
ประเทศ เป็นภูเขาสูงที่สุด บัลแกเรียและเทือกเขาบอลข่าน ที่
ระดับความสูง 1,147 เมตร….
นาท่าน ชมอารามมรดกโลกรีล่า (RILA MONASTERY) เป็น
อารามของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดและมีผู้ชมมาก
ที่สุดของบัลแกเรีย ตั้งอยู่บนจุดที่มีทิวทัศน์สวยงามของภูเขารีล่า

เที่ยง
บ่าย

ค ่า
ที่พัก

ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1983 ชมความสวยงามของวิหาร ที่ก่อตั้งขึ้นใน
คริสต์ศตวรรษที่ 10
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองพลอฟดิฟ (PLOVDIV) (156 กม.) เมืองแห่งสุนทรีย์และศูนย์กลางการ
บริหารและการปกครองของจังหวัดพลอฟดิฟ ที่มีความใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อดีตที่นี่คือ
เมืองทีศ่ ิลปิน จิตรกร และปัญญาชนมาตั้งรกรากมากขึ้น..
นาท่าน ชมเมืองเก่าพลอฟดิฟ (PLOVDIV OLD CITY) ส่วนที่เก่าแก่ของตัว
เมืองได้รับการอนุรักษ์ทาง สถาปัตยกรรม ซึ่งทาให้ พลอฟดิฟ ยังคงมีกลิ่น
อายของยุค
เรอเนสซองจนถึงปัจจุบัน สภาพตึกรามบ้านช่องยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งรูป
แบบเดิม....
นาท่านเดินชมเขตเมืองเก่าบนถนนที่ปูด้วยแผ่นหินแบบโบราณ….ผ่านชมโบราณสถานโรงละคร
กลางแจ้งแบบ
โรมัน (PHILIPPOPOLIS
THEATRE) อายุกว่า 2,000
ปี ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ และ
สภาโรมัน (ROMAN
FORUM) ผ่านชมสุเหร่า
โบราณ (DZHUMAYA
MOSQUE) สร้างขึ้นในศตวรรษที่
14 ในช่วงการปกครองของ
ออตโตมันเติร์ก โดยสร้างทับลง
ไปบนโบสถ์คริสต์เก่าเซ้นต์เพตก้า ใช้เสาขนาดใหญ่สี่เสาคร่อมเหนือโถงใต้ดิน 9 โถง โดมสุเหร่าเคลือบ
ทับด้วยตะกั่ว และมีหอขานสูงถึง 23 เมตร โรงอาบน้าแบบตุรกีโบราณ (TURKISH BATH) อายุ
ย้อนหลังไปในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ ....
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
IMPERIAL HOTEL PLOVDIV หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง
พลอฟดิฟ - เวลีโค ทาร์โนโว - บูคาเรสต์(โรมาเนีย)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเวลีโค ทาร์โนโว (VELIKO TARNOVO) (209 กม.)
เป็นเมืองเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ายานตา ที่มี ความใสสะอาดราวกับกระจกสะท้อน
อยู่เบื้องล่าง นอกจากนั้นยังเคยเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของอาณาจักรบัลแกเรีย
เป็นเมืองที่มีป้อมปราการ โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ มากมาย นอกจากนี้แล้วแห่ง
ประวัติศาสตร์แห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในดินแดน ที่มีการตั้งถิ่นฐานที่เก่าแก่ที่สุด
ในบัลแกเรียอีกด้วย…ชมอาคารบ้านเรือนสวยงามแปลกตาที่ปลูกสร้างแบบสถาปัตยกรรมผสมผสาน
แบบ BULGARIAN NATIONAL REVIVAL ซึ่งบางทีก็ถูกเรียกว่า บัลแกเรียนเรอเนสซองส์
(BULGARIAN RENAISSANCE)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่าน เข้าชมซากปราสาทปรักหักพังอันโดดเด่นของเมืองปราสาทซารีเวทส์ (TSAREVETS
CASTLE) เป็นป้อม ปราการในยุคกลางที่
สาคัญและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่
ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ายานตา ซึ่งในอดีตเป็นที่
อยู่อาศัยของกษัตริย์และมีโบสถ์ที่ในเป็น
สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่ใน
ปัจจุบันได้มี การตกแต่งด้วยศิลปะร่วมสมัยที่สวยงามและแปลกตา ปัจจุบันได้มีการทานุบารุงรักษา
อยู่ตลอดเวลาจึงทาให้ป้อมปราการแหล่งนี้อยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างสมบูรณ์…ชมความงดงามของ
อาคารบ้านเรือนที่ย่านถนนกูร์โก (GURKO STREET) ที่นี่ท่านจะพบกับบ้านที่มี
การอนุรักษ์ไวในแบบเดิม โดยบ้านแต่ละหลังนั้นมีคณ
ุ ค่าทางประวัติศาสตร์
มากมาย
จากนั้นนาท่านเดินเล่น ณ ถนนซาโมวอดสก้า (SAMOVODSKA) ซึ่งเป็นถนนที่
ได้รับความนิยมสาหรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่นี้จะ มีสินค้า
ท้องถิ่น และของที่ระลึกขายอยู่เป็นจานวนมาก

นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองรูเซ (RUSE) (107 กม.) ข้ามพรมแดนไปยังโรมาเนีย ได้รับการขนานนาม
ว่า ลิตเติ้ลเวียนนา(LITTLE VIENNA) เป็นที่รู้จักกันมากในช่วงศตวรรษที่ 19 - 20 ...ออกเดินทาง
สู่ เมืองบูคาเรสต์ (BUCHAREST) (89 กม.) เมืองหลวงประเทศโรมาเนีย
ค ่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
CROWN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดินทาง
บูคาเรสต์ - ซินายา - ปราสาทเปเลส - บราน - เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองซินาย่า (SINAIA) (140 กม.) ตั้งอยู่ในจังหวัดพราโฮว่าและเป็นพื้นที่
ทางด้านประวัติศาสตร์ของมันเทเนีย และมีชื่อเสียงทางด้านเป็นเนินเขาสูงที่อยู่เหนือระดับน้าทะเล
ประมาณ 760-860 เมตร
นาท่าน เข้าชมปราสาทเปเลส (PELES
CASTLE) ตั้งอยู่ในหุบเขาบูเซกิใกลักับเมือง
ซินาย่า เป็นปราสาทที่ประทับในฤดูร้อน
ของกษัตริย์ และได้รับการยกย่องว่าเป็น
ปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก เนื่องจาก
ตั้งอยู่กลางป่าสนบนเทือกเขาคาร์เปเทียน ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าชายคาลอสที่ 1 กษัตริย์แห่ง
โรมาเนียในสมัยศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างนานถึง 10 ปี โดยเริ่มปี ค.ศ.1873-1973 ความงดงามของ
ปราสาทแห่งนี้ มิใช่อยู่ที่ความยิ่งใหญ่ของตัวปราสาทแต่อยู่ที่การตกแต่งภายในอย่างหรูหรางดงาม
เป็นปราสาทที่รวบรวมงานศิลปะที่สวยงามมากมายจากประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น โคมไฟระย้าจาก
อิตาลี รูปภาพติดผนังจากฝรั่งเศส ฯลฯ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบราน (BRAN) (48 กม.) ที่ตั้งอยู่ทางด้าน
ตะวันออก ....นาท่าน เข้าชมปราสาทบราน (BRAN CASTLE) หรือ
ที่รู้จักกันในนามของ ปราสาทแดร๊กคูล่า (DRACULA’S CASTLE)
ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นในในศตวรรษที่ 14 เป็นปราสาทที่ได้รับการ
ยกย่องว่าสวยงามที่สดุ ในโรมาเนีย ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขา สร้างขึ้นเพื่อเป็นป้อมควบคุมเส้นทาง

การค้าและเก็บภาษีระหว่างแคว้นวาลันเซียและแคว้นทรานซิลวาเนีย ภายในตัวปราสาทมีห้องต่างๆ
มากมาย ซึ่งจัดแสดงวิถีความเป็นอยู่ ห้องแสดงอาวุธโบราณ ตู้โบราณอายุหลายร้อยปีที่แกะสลัก
ลวดลายสวยงดงาม นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้อีกมากมาย….ให้ท่านถ่ายรูปตาม
อัธยาศัย…
ค ่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
HOTEL RAMADA BRASOV หรือเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง
บราซอฟ - โบสถ์ดา - บูคาเรสต์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองบราซอฟ (BRASOV) (27 กม.) เมืองใหญ่ที่สุดแห่งแคว้นทรานซิลวาเนีย
แคว้นที่สวยงามและมีชื่อเสียงของโรมาเนีย แคว้นนี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่12โดยชาวแซกซอนส์ซึ่งเคยถูก
ปกครองโดยชนชาติเยอรมนีและเป็นศูนย์กลางการค้าของชาวแซกซอนส์...
นาท่าน ชมความสวยงามของเมืองบราซอฟ ที่ถูกสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความงดงาม ซึ่งมีชาว
โรมาเนียนอาศัยอยู่ ทางด้านตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง ส่วนชาวฮังกาเรียนอยู่ทางด้าน
ตะวันออก พวกเยอรมันอาศัยอยู่ทางด้านเหนือและรอบๆ ตัวเมือง
นาท่าน ชมโรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย (ROMANIAN FIRST SCHOOL) ชมย่านใจกลาง
เมืองและจัตุรัสกลางเมืองซึ่งมีหอนาฬิกาที่สวยงามสูงโดดเด่น ที่แสดงเวลาให้กับผู้คนที่เดินผ่านไปมา
นาท่าน ชมภายนอกโบสถ์ดา (BLACK CHURCH) เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงซึ่ง
จัดเป็นโบสถ์สถาปัตยกรรมโกธิคที่ใหญ่ ที่สุดของโรมาเนีย แต่ได้สร้างขึ้นให้เป็น
โบสถ์โรมันคาธอลิคเพื่ออุทิศให้พระแม่มารี เพื่อทดแทนโบสถ์หลังเก่าที่มีการ
ปฏิรูปสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1383-1385 หลังจากที่ถูกพวกมองโกลบุกเข้ามาทาลาย
เมื่อปี ค.ศ.1242 และปี ค.ศ. 1477 ก็ได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีกหลังจากที่
พวกเตอร์กิสบุกเข้าทาลายในปี ค.ศ.1421
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองบูคาเรสต์ (BUCHAREST) (170 กม.) เป็นเมืองอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจของประเทศ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าแดมโบวิดา…เป็น
เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 ของสหภาพยุโรป เป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและการขนส่ง

ของยุโรปตะวันออก เป็นเมืองหนึ่งที่ร่ารวยที่สุดและครอบคลุมสิ่งอานวยความสะดวกด้านการประชุม
การศึกษา ทางวัฒนธรรม….
ค ่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
CROWN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ดของการเดินทาง
บูคาเรสต์ - ชมเมือง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ชมความสวยงามของเมืองบูคาเรสต์ / ชมจัตุรัสแห่งการปฎิวัติ (REVOLUTION SQUARE)
โอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) โรงทหารแห่งชาติ (NATIONAL MILITARY ACADEMY) ผ่านชม
ประตูชัย ซึ่งตั้งอยู่บนถนนคิสเซเลฟฟ ซึ่งสร้างเลียนแบบประตูชัยในกรุงปารีส ในสถาปัตยกรรมแบบ
โรมาเนีย (ROMANIAN ATHENAEUM) ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซื้อสินค้าที่ย่านเมืองเก่า
ซึ่งเป็นศูนย์กลางของกรุงบูคาเรสต์…
นาท่าน ถ่ายภาพด้านนอกคู่กับอาคารรัฐสภา หรือ ทาเนียบประธานาธิบดี ของประเทศโรมาเนีย
(PALACE OF THE PARLIA MENT) ทาเนียบประธานาธิบดีที่ใหญ่โตโอฬารของอดีตประธานาธิบดี
จอมเผด็จการ นิโคไล เชาเชสคู โดยทาเนียบประธานาธิบดีแห่งนี้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภา
นี้ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา….
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่าน ชมเมืองบูคาเรสต์ ที่ได้รับสมญานามว่า ปารีสน้อยแห่งยุโรปตะวันออก เนื่องจากในสมัยก่อน
ชนชั้นสูงของโรมาเนียนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนที่ฝรั่งเศส จึงได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมฝรั่งเศสทั้งใน
ด้านแฟชั่นและศิลปะรวมทั้งสถาปัตยกรรมซึ่งยังปรากฏให้เห็นอย่างมากมาย มีเวลาให้ท่านได้อิสระกับ
การช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกตามอัธยาศัย...
ค ่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
วันที่แปดของการเดินทาง
บูคาเรสต์ - โดฮา - ประเทศไทย
00.35 น.
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR220/QR838
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮา : 0510-0750 *.*.*.
18.35 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
๑๑๑๑***...***๑๑๑๑

ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ทา่ นได้ทา
การจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิด
ข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
หมายเหตุ กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความ
ปลอดภัย ตลอดจน
ผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสาคัญ
*.*.*. อัตราค่าใช้จ่าย *.*.*.
วันที่เดินทาง
ปี 2021
6-13 ต.ค.
20-27 ต.ค.
3-10 พ.ย. // 14-24 พ.ย.
1-8 ธ.ค.
29 ธ.ค. - 5 ม.ค.

ผู้ใหญ่

เด็กต่ากว่า 12
กับ 1 ผู้ใหญ่

เด็กต่ากว่า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิ่ม

59,900.69,900.59,900.69,900.-

12,900.15,900.-

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 ขึ้นราคาของภาษีน้ามันและ/
หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง **
*.*.*. อัตรานี้รวม *.*.*.
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ECONOMY CLASS) ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความ
ประสงค์อยู่ต่อ
จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลี่ยนแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมาย
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 520.-บาท [ระยะเวลา 8-11 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะ
จากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านั้น
7. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
8. ค่าวีซ่า
9. ค่าทิป

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น้าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่ง
พิเศษ
ค่าบริการพิเศษต่างๆ
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญาการเดินทาง
ระหว่างบริษัทและลูกค้า**
เงื่อนไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันจอง
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป
เงื่อนไขการชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิก
การเดินทางโดยเหตุจาเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทาการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมือง
นั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสม***

กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจาเต็มจานวนทุกกรณี
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจานวนตาม
ราคาทัวร์
- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจา
มาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋ว
เครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม
จานวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)
- กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความ
ตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและ
ค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว
หมายเหตุ
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้า
เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่
ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ
ใดประเทศหนึ่ง
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสาคัญ….

- หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชาระค่ามัดจาทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัท
หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้
ระบุไว้ทั้งหมด
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด
เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตูฉุกเฉินได้ (น้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให้
ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน
( ผู้ใหญ่ )
และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืน
เงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ใน
ดุลพินิจของ
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อ
ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร
และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็
ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และ
หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ใน
ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
 เมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
ใน
กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯ
จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึง
ผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสาคัญ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รัก
เกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง
หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทาง
เป็นส่วนใหญ่)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย /
เว้นมี
ใบรับรองแพทย์)

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ
ก่อน
จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน)
 ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์นั้นๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบ
งานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และชาระ
มัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็นต้องดูแลคณะ
ทัวร์ทั้งหมด

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสาหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก
อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์
สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัท ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก
ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของ
เที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วน
งานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดง
เหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิ เศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนื อการควบคุมของบริษั ทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการ
เดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่
บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ
ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติ
ตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิด
กฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็น
หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและ
คานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสาคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัทเป็นผู้นาพาการเดินทางในครั้งนี้”

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

