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บัลแกเลยี – โรมาเนีย 8 วนั 
 
พกัโรงแรมส่ีดาวในเมือง / อาหารเช้า HOT ABF. ทานใน main restaurant 
บริการน ้าด่ืมทุกวัน 
รถบัส 50 ที่นั่ง 
กรุ๊ป 10 ท่านเดินทาง 
อาหารไทย, จีน, พื้นเมืองมีทุกประเทศ 
จัดแบบเท่ียวสบายๆไม่รีบไม่ชะโงกชะแวบทัวร์มีเวลาช้อปป้ิง 

 
ก าหนดการเดินทาง  :  ราคาทวัร์รวมทุกอยา่ง ยกเวน้ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 

วันแรกของการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภูมิ - บัลแกเลยี 

20.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 เคาน์เตอร์สายการบินการ์ตาร์แอร์เวย ์เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้รับ
พร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรท่ีนัง่ขึ้นเคร่ือง 

วันท่ีสองของการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภูมิ -โซเฟีย(บัลแกเลยี) - พพิธิภัณฑ์บัลแกเรีย - มหาวิหารอเลก็ซานเดอร์ 
เนฟสก ี

02.10 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) น าท่านออกเดินทางสู่ ประเทศบลัแกเลีย โดยสายการบินการ์ตาร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี 
QR837/QR227 
*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองโดฮา : 0530-0645 *.*.*. 

11.45 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินกรุงโซเฟีย (SOFIA) ประเทศบลัแกเลีย เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
สาธารณรัฐบลัแกเรียและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในเร่ืองจ านวนประชากรเป็นอนัดบัท่ี 47 ของสหภาพยโุรป เมือง
ศูนยก์ลางของการขนส่ง สินคา้ทางบกท่ีส าคญัของคาบสมุทรบอลข่าน เมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ เก่าแก่ยาวนานถึง 
7,000 ปีซ่ึงยงั คงเหลือร่องรอยใหเ้ห็นจากโบราณสถานในยคุต่างฯ แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีถูกท าลายเสียหายไป
มาก เม่ือคร้ังสงครามรัสเซีย – ตุรกี เม่ือ 200 กวา่ปีท่ีแลว้ ...หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อย
แลว้ ... 

บ่าย รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่าน เขา้ชมพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ
บลัแกเรีย (NATIONAL MUSEUM OF 
HISTORY) ประวติัศาสตร์ความเป็นมา  ของชาว
บลัแกเรีย มีส่ิงของต่างๆอนัล ้าค่าหายากมากมาย
ท่ีจดัแสดง ถูกสร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1973 ซ่ึงคร้ัง



 
 

 

 

แรกไดถู้กสร้างเพื่อใหเ้ป็นรูปแบบของงานแสดงสิน  คา้และต่อมาไดถู้กเปิดอยา่งเป็นทางการในปี ค.ศ.1984 เพื่อ
เป็นการระลึกถึงในดา้นประวติัศาสตร์ของบลัแกเรียครบ 1,300 ปี ซ่ึงภายในไดมี้การสะลมส่ิงของโบราณ
ประมาณ 650,000 ช้ิน ซ่ึงประกอบไปดว้ยดา้นโบราณคดี ศิลปะท่ีประณีตและหายาก ประวติัศาสตร์และเก่ียวกบั
ชาติพนัธุ์ของบรรพบุรุษ 
น าท่าน ชมมหาวิหารอเลก็ซานเดอร์ เนฟสกี (ALEXANDER 
NEVSKY CATHEDRAL)  ซ่ึงถือเป็นมหาวิหารคริสตจกัรนิกาย
ออร์โธด๊อกซ์ท่ีใหญ่อนัดบัหน่ึงของโลก….รูปแบบการก่อสร้าง
ของนีโอไบแซนไทน์ ซ่ึงออกแบบโดยสถาปนิค อเลก็ซานเดอร์ 

โพมีรานทเ์ซฟ เป็นมหาวิหารท่ีการ
ก่อสร้างในแบบโดมหลงัคาทรงกลมสี
เขียว ท่ีมีความสูงถึง  53 เมตร ตกแต่งดว้ยหินอ่อนท่ีวิจิตรตระการตา ภายในมีเน้ือท่ี
ประมาณ 3,170 ตรม.ซ่ึงสามารถจุผูเ้ขา้ท าพิธีไดป้ระมาณ 10,000 คน 
น าท่าน ผา่นชมโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (ST.SOPHIA CHURCH) หน่ึงในสถาปัตยกรรมท่ี
อยูใ่กลก้บัตลาดกลาง โดยโบสถ ์ แห่งน้ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ MOORISH 

REVIVAL ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงั ฟริดริช กรูนนัเกอร์ (FRIEDRICH GRÜNANGER) ชมพระราชวงัเดิม
ท่ี จตัุรัสบทัเทนเบิร์ก (BATTENBERG SQUARE) ซ่ึงปัจจุบนัพระราชวงัแห่งน้ี ไดก้ลายเป็น หอศิลป์แห่งชาติ 
(NATIONAL ART GALLERY) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสามของการเดินทาง    โซเฟีย - อารามรีล่า - พลอฟดิฟ - สุเหร่าโบราณ - โรงละครกลางแจ้ง  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นออกเดินทางสู่  เมืองรีล่า (RILA) (89 กม.) เมืองท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ 
เป็นภูเขาสูงท่ีสุด บลัแกเรียและเทือกเขาบอลข่าน ท่ีระดบัความสูง 1,147 
เมตร…. 
 น าท่าน ชมอารามมรดกโลกรีล่า (RILA MONASTERY) เป็นอารามของ
คริสตนิ์กายออร์โธดอกซ์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดและมีผูช้มมากท่ีสุดของ
บลัแกเรีย ตั้งอยูบ่นจุดท่ีมีทิวทศัน์สวยงามของภูเขารีล่า ไดรั้บการขึ้น
ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1983 ชมความสวยงามของวิหาร ท่ี
ก่อตั้งขึ้นในคริสตศ์ตวรรษท่ี 10 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 
 

 

 

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองพลอฟดิฟ (PLOVDIV) (156 กม.) เมืองแห่งสุนทรียแ์ละศูนยก์ลางการบริหารและการ
ปกครองของจงัหวดัพลอฟดิฟ ท่ีมีความใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อดีตท่ีน่ีคือเมืองท่ีศิลปิน จิตรกร และ
ปัญญาชนมาตั้งรกรากมากขึ้น.. 

น าท่าน ชมเมืองเก่าพลอฟดิฟ (PLOVDIV OLD CITY) ส่วนท่ีเก่าแก่ของตวัเมือง
ไดรั้บการอนุรักษท์าง  สถาปัตยกรรม ซ่ึงท าให ้พลอฟดิฟ ยงัคงมีกล่ินอายของยคุ 
เรอเนสซองจนถึงปัจจุบนั สภาพตึกรามบา้นช่องยงัคงอนุรักษไ์วซ่ึ้งรูปแบบเดิม.... 
น าท่านเดินชมเขตเมืองเก่าบนถนนท่ีปูดว้ยแผ่นหินแบบโบราณ….ผา่นชม
โบราณสถานโรงละครกลางแจง้แบบ
โรมนั (PHILIPPOPOLIS THEATRE) อายุ

กวา่ 2,000 ปี ท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์ และ สภาโรมนั (ROMAN FORUM)  
ผา่นชมสุเหร่า  โบราณ (DZHUMAYA MOSQUE) สร้างขึ้นในศตวรรษ
ท่ี 14 ในช่วงการปกครองของออตโตมนัเติร์ก โดยสร้างทบัลงไปบน
โบสถค์ริสตเ์ก่าเซน้ตเ์พตกา้ ใชเ้สาขนาดใหญ่ส่ีเสาคร่อมเหนือโถงใตดิ้น 
9 โถง โดมสุเหร่าเคลือบทบัดว้ยตะกัว่ และมีหอขานสูงถึง 23 เมตร โรงอาบนา้แบบตุรกีโบราณ (TURKISH 
BATH) อายยุอ้นหลงัไปในคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 ท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์ .... 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั IMPERIAL HOTEL  PLOVDIV หรือเทียบเท่า 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง       พลอฟดิฟ - เวลโีค ทาร์โนโว - บูคาเรสต์(โรมาเนีย) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเวลีโค ทาร์โนโว (VELIKO TARNOVO) (209 กม.) เป็นเมือง
เก่าแก่ท่ีตั้งอยู่ริมแม่น ้ายานตา ท่ีมี  ความใสสะอาดราวกบักระจกสะทอ้นอยูเ่บ้ืองล่าง 
นอกจากนั้นยงัเคยเป็นเมืองหลวงแห่งท่ีสองของอาณาจกัรบลัแกเรีย เป็นเมืองท่ีมีป้อม
ปราการ โบสถ ์พิพิธภณัฑ ์มากมาย นอกจากน้ีแลว้แห่งประวติัศาสตร์แห่งน้ียงัไดช่ื้อว่า
เป็นหน่ึงในดินแดน ท่ีมีการตั้งถ่ินฐานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในบลัแกเรียอีกดว้ย…ชมอาคาร
บา้นเรือนสวยงามแปลกตาท่ีปลูกสร้างแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบ BULGARIAN 

NATIONAL REVIVAL ซ่ึงบางทีก็ถูกเรียกวา่ บลัแกเรียนเรอเนสซองส์ (BULGARIAN RENAISSANCE) 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่าน เขา้ชมซากปราสาทปรักหกัพงัอนั
โดดเด่นของเมืองปราสาทซารีเวทส์  (TSAREVETS 
CASTLE) เป็นป้อม  ปราการในยคุกลางท่ีส าคญัและ
มีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกท่ีตั้งอยูบ่ริเวณริม
แม่น ้ายานตา ซ่ึงในอดีตเป็นท่ีอยูอ่าศยัของกษตัริย์



 
 

 

 

และมีโบสถท่ี์ในเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่ในปัจจุบนัไดมี้  การตกแต่งดว้ยศิลปะร่วมสมยัท่ี
สวยงามและแปลกตา ปัจจุบนัไดมี้การท านุบ ารุงรักษาอยูต่ลอดเวลาจึงท าใหป้้อมปราการแหล่งน้ีอยูใ่นลกัษณะท่ี
ค่อนขา้งสมบูรณ์…ชมความงดงามของอาคารบา้นเรือนท่ียา่นถนนกูร์โก (GURKO STREET) ท่ีน่ีท่านจะพบกบั
บา้นท่ีมีการอนุรักษไ์วในแบบเดิม โดยบา้นแต่ละหลงันั้นมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์มากมาย  

จากนั้นน าท่านเดินเล่น ณ ถนนซาโมวอดสกา้ (SAMOVODSKA) ซ่ึงเป็นถนนท่ีไดรั้บ
ความนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากท่ีน้ีจะ  มีสินคา้ทอ้งถ่ิน และของ
ท่ีระลึกขายอยูเ่ป็นจ านวนมาก 
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองรูเซ (RUSE) (107  กม.) ขา้มพรมแดนไปยงัโรมาเนีย ไดรั้บ
การขนานนามวา่ ลิตเต้ิลเวียนนา(LITTLE VIENNA) เป็นท่ีรู้จกักนัมากในช่วง
ศตวรรษท่ี 19 - 20  ...ออกเดินทางสู่ เมืองบูคาเรสต ์(BUCHAREST) (89 กม.) เมือง

หลวงประเทศโรมาเนีย 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั CROWN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีห้าของการเดินทาง  บูคาเรสต์ - ซินายา - ปราสาทเปเลส - บราน - เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซินายา่ (SINAIA) (140 กม.) ตั้งอยูใ่นจงัหวดัพราโฮวา่และเป็นพื้นท่ีทางดา้น
ประวติัศาสตร์ของมนัเทเนีย และมีช่ือเสียงทางดา้นเป็นเนินเขาสูงท่ีอยูเ่หนือระดบัน ้าทะเลประมาณ 760-860 
เมตร 

น าท่าน เขา้ชมปราสาทเปเลส (PELES 
CASTLE) ตั้งอยูใ่นหุบเขาบูเซกิใกลกับัเมืองซิ
นายา่  เป็นปราสาทท่ีประทบัในฤดูร้อนของ
กษตัริย ์และไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นปราสาทอีก
แห่งท่ีสวยท่ีสุดในโลก เน่ืองจากตั้งอยูก่ลางป่า
สนบนเทือกเขาคาร์เปเทียน ปราสาทน้ีถูกสร้าง

ขึ้นโดยเจา้ชายคาลอสท่ี 1 กษตัริยแ์ห่งโรมาเนียในสมยัศตวรรษท่ี 19 ใชเ้วลาสร้างนานถึง 10 ปี โดยเร่ิมปี ค.ศ.
1873-1973 ความงดงามของปราสาทแห่งน้ี มิใช่อยูท่ี่ความยิง่ใหญ่ของตวัปราสาทแต่อยูท่ี่การตกแต่งภายในอยา่ง
หรูหรางดงาม เป็นปราสาทท่ีรวบรวมงานศิลปะท่ีสวยงามมากมายจากประเทศต่างๆ ในยโุรป เช่น โคมไฟระยา้
จากอิตาลี รูปภาพติดผนงัจากฝร่ังเศส ฯลฯ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่  เมืองบราน (BRAN) (48 กม.) ท่ีตั้งอยูท่างดา้น

ตะวนัออก ....น าท่าน เขา้ชมปราสาทบราน (BRAN CASTLE) หรือท่ี
รู้จกักนัในนามของ ปราสาทแดร๊กคูล่า (DRACULA’S  CASTLE) 



 
 

 

 

ปราสาทน้ีถูกสร้างขึ้นในในศตวรรษท่ี 14 เป็นปราสาทท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่สวยงามท่ีสุดในโรมาเนีย ตั้งเด่นเป็น
สง่าอยูบ่นยอดเขา สร้างขึ้นเพื่อเป็นป้อมควบคุมเส้นทางการคา้และเก็บภาษีระหวา่งแควน้วาลนัเซียและแควน้ท
รานซิลวาเนีย ภายในตวัปราสาทมีหอ้งต่างๆมากมาย ซ่ึงจดัแสดงวิถีความเป็นอยู ่ห้องแสดงอาวุธโบราณ ตู ้
โบราณอายหุลายร้อยปีท่ีแกะสลกัลวดลายสวยงดงาม นอกจากน้ียงัมีการจดัแสดงส่ิงของเคร่ืองใชอี้กมากมาย….
ใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั… 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั HOTEL RAMADA BRASOV หรือเทียบเท่า 

วันท่ีหกของการเดินทาง                 บราซอฟ - โบสถ์ด า - บูคาเรสต์ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองบราซอฟ (BRASOV) (27 กม.) เมืองใหญ่ท่ีสุดแห่งแควน้ทรานซิลวาเนีย แควน้ท่ี
สวยงามและมีช่ือเสียงของโรมาเนีย แควน้น้ีเกิดขึ้นในศตวรรษท่ี12โดยชาวแซกซอนส์ซ่ึงเคยถูกปกครองโดยชน
ชาติเยอรมนีและเป็นศูนยก์ลางการคา้ของชาวแซกซอนส์... 
น าท่าน ชมความสวยงามของเมืองบราซอฟ ท่ีถูกสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีมีความงดงาม ซ่ึงมีชาวโรมาเนียน
อาศยัอยู ่ ทางดา้นตะวนัตกและตะวนัตกเฉียงใตข้องเมือง ส่วนชาวฮงักาเรียนอยูท่างดา้นตะวนัออก พวกเยอรมนั
อาศยัอยูท่างดา้นเหนือและรอบๆ ตวัเมือง 
น าท่าน ชมโรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย (ROMANIAN FIRST SCHOOL) ชมยา่นใจกลางเมืองและ
จตัุรัสกลางเมืองซ่ึงมีหอนาฬิกาท่ีสวยงามสูงโดดเด่น ท่ีแสดงเวลาใหก้บัผูค้นท่ีเดินผา่นไปมา 

น าท่าน ชมภายนอกโบสถด์ า (BLACK CHURCH) เป็นโบสถท่ี์มีช่ือเสียงซ่ึงจดัเป็น
โบสถส์ถาปัตยกรรมโกธิคท่ีใหญ่  ท่ีสุดของโรมาเนีย แต่ไดส้ร้างขึ้นใหเ้ป็นโบสถโ์รมนั
คาธอลิคเพื่ออุทิศใหพ้ระแม่มารี เพื่อทดแทนโบสถห์ลงัเก่าท่ีมีการปฏิรูปสร้างขึ้นในปี 
ค.ศ.1383-1385 หลงัจากท่ีถูกพวกมองโกลบุกเขา้มาท าลายเม่ือปี ค.ศ.1242 และปี ค.ศ. 
1477 ก็ไดมี้การก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีกหลงัจากท่ีพวกเตอร์กิสบุกเขา้ท าลายในปี ค.ศ.
1421 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ เมืองบูคาเรสต ์(BUCHAREST) (170 กม.) เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของ

ประเทศ ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใต ้ของประเทศ ซ่ึงตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าแดมโบวิดา…เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็น
อนัดบั 6 ของสหภาพยโุรป เป็นหน่ึงในศูนยก์ลางดา้นอุตสาหกรรมและการขนส่งของยโุรปตะวนัออก เป็นเมือง
หน่ึงท่ีร ่ารวยท่ีสุดและครอบคลุมส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นการประชุม การศึกษา ทางวฒันธรรม…. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั CROWN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 



 
 

 

 

 

วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง           บูคาเรสต์ - ชมเมือง  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ชมความสวยงามของเมืองบูคาเรสต ์/ ชมจตัุรัสแห่งการปฎิวติั (REVOLUTION SQUARE) โอเปร่าเฮา้ส์ 
(OPERA HOUSE) โรงทหารแห่งชาติ (NATIONAL MILITARY ACADEMY) ผา่นชม ประตูชยั ซ่ึงตั้งอยูบ่น
ถนนคิสเซเลฟฟ ซ่ึงสร้างเลียนแบบประตูชยัในกรุงปารีส ในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย (ROMANIAN 
ATHENAEUM) ใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั เลือกซ้ือสินคา้ท่ียา่นเมืองเก่าซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของกรุง
บูคาเรสต…์ 
น าท่าน ถ่ายภาพดา้นนอกคู่กบัอาคารรัฐสภา หรือ ท าเนียบประธานาธิบดี ของประเทศโรมาเนีย (PALACE OF 
THE PARLIA MENT) ท าเนียบประธานาธิบดีท่ีใหญ่โตโอฬารของอดีตประธานาธิบดีจอมเผด็จการ นิโคไล เชา
เชสคู โดยท าเนียบประธานาธิบดีแห่งน้ี ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นอาคารรัฐสภาน้ีไดช่ื้อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 
ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา…. 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่าน ชมเมืองบูคาเรสต ์ท่ีไดรั้บสมญานามวา่ ปารีสนอ้ยแห่งยโุรปตะวนัออก เน่ืองจากในสมยัก่อนชนชั้นสูง

ของโรมาเนียนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนท่ีฝร่ังเศส จึงไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมฝร่ังเศสทั้งในดา้นแฟชัน่และ
ศิลปะรวมทั้งสถาปัตยกรรมซ่ึงยงัปรากฏใหเ้ห็นอยา่งมากมาย มีเวลาใหท้่านไดอิ้สระกบั 

 การชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึกตามอธัยาศยั... 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

วันท่ีแปดของการเดินทาง     บูคาเรสต์ - โดฮา - ประเทศไทย 
00.35 น.  ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย  โดยสายการบินการ์ตาร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR220/QR838 

*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองโดฮา : 0510-0750 *.*.*.  
18.35 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

๑๑๑๑***...***๑๑๑๑ 
 

ในกรณีท่ีผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเกีย่วข้องกับวันเดินทางท่ีท่านได้ท าการจองไว้กบั
ทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กบัทางเจ้าหน้าท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกดิข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

หมายเหตุ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือความปลอดภัย 
ตลอดจน 

ผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 อตัราค่าใช้จ่าย  

วันท่ีเดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

 
พกัเดี่ยวเพิม่ 

28 ม.ค.   
4, 11, 25 ก.พ.  / 4, 11, 18, 25 มี.ค. 
1, 15, 22, 29 เม.ย. / 6, 20, 27 พ.ค. 

84,900.- 

15,900.- 
 

8, 9, 10, 11 เม.ย. 94,900.- 

17-24 มิ.ย. / 24 มิ.ย.-1 ก.ค. / 1-8 ก.ค. 
16-23 ก.ค. / 29 ก.ค.-5 ส.ค. / 5-12 ส.ค. 
19-26 ส.ค. / 26 ส.ค.-2 ก.ย. / 2-9 ก.ย. 
16-23 ก.ย. / 30 ก.ย.-7 ต.ค. 
7-14 ต.ค. / 14-21 ต.ค. 

84,900.- 

21-28 ต.ค. 84,900.- 

28 ต.ค.-4 พ.ย. / 4-11 พ.ย. / 18-25 พ.ย. 
25 พ.ย.-2 ธ.ค. 

84,900.- 

2-9 ธ.ค. / 9-16 ธ.ค. 84,900.- 

25 ธ.ค.-1 ม.ค. / 30 ธ.ค.-6 ม.ค. 94,900.- 15,900.- 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ราคาของภาษีน ้ามันและ/หรือภาษี
ประกนัภัยการเดินทาง  ** 



 
 

 

 

 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (ECONOMY CLASS) ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่่อ 
จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบินและมีค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นส าหรับการเปล่ียนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมาย 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรม 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี)  
7. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดินทาง  
8. ค่าวีซ่า 
9. ค่าทิป 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า 
น ้าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้  
3. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
4. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
ค่าบริการพิเศษต่างๆ 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง  

 
**กรุณาอ่านเง่ือนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ท่ีท่านได้รับถือเป็นสัญญาการเดินทางระหว่างบริษัท

และลูกค้า** 
เง่ือนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมช าระเงินมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 1 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคา้รายต่อไป  
เง่ือนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผา่นการอนุมติัวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทาง
โดยเหตุจ าเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 



 
 

 

 

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัดงาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามดัจ าเตม็จ านวนทุกกรณี 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทวัร์เตม็จ านวนตามราคาทวัร์  
- กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทาง

บริษทัฯ ขอเก็บ 
เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋
เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษทัฯอีกคร้ังนึง) 
- กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินให้ระบุขอ้ความตามเง่ือนไข

สายการบิน 
นั้น ๆ เพื่อจะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและบริษทั
ต่างประเทศ) ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
(กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่ากรณีท่ีท่านยืน่วีซ่าแลว้  
หมายเหตุ  
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ 
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ในกรณีท่ี
ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะ
อากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยั
ของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั…. 
- หลงัจากท่ีมีการจองทวัร์และไดช้ าระค่ามดัจ าทวัร์หรือทั้งหมดแลว้ ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทั 
หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั ทางบริษทัจะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทั ท่ีไดร้ะบุไว้
ทั้งหมด 
- นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด  



 
 

 

 

เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตู
ฉุกเฉินได ้(น ้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg 
ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 
• กรณีทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลืมไวร้ะหวา่งการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
• กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทาง 
บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน( ผูใ้หญ่ )  
และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 
• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  
• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ 
เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพื่อให้อยูใ่นดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือท่านได้
ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะ
ขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 
• การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ 
ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
• ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่วีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยูใ่น 
ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
• เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน 
กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภยัของผูร่้วม
เดินทางเป็นส าคญั  
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจ 



 
 

 

 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือวา่
มากลุ่มใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ่ื้นใหก่้อนความวุน่วานในทวัร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพื่อความปลอดภยั / เวน้มี 
ใบรับรองแพทย)์ 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 
จองทวัร์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อหาขอ้สรุป

ร่วมกนั) 
• ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์นั้นๆ  
ยนืยนัการเดินทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายนั้นได ้
• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้
หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
• หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

ขอ้ความซึง่ถอืเปน็สาระสำหรบัท่านผู้มเีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, 
โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, 
การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / 
หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจาก
เป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่
ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจ
คนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง 
ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัท
ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ 
ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

 
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัทเป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้” 



 
 

 

 

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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