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กำหนดการเดนิทาง 

     01 – 10 มถินุายน 2566 
( กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 



 

วันที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T ของสาย การบินเตอร์เอมิเรตส์ 

แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าท่ีคอยอำนวยความสะดวก 
 
วันที่2        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ดูไบ-กรุงโซเฟีย-มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี                   
02.00 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  โดยเที่ยวบินท่ี EK377 
06.00 น. เดินทางถึงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง  
10.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงโซเฟีย ประเทศบัลแกเรีย โดยเที่ยวบินท่ี EK095 
15.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงโซเฟีย ประเทศบัลแกเรีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อย

แล้ว นำท่านไปชม “มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี” ซึ่งถือเป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับหนึ่งของ
โลก มหาวิหารนี้มีรูปแบบการก่อสร้างของนีโอไบ
แซนไทน์ ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิค อเล็กซานเดอร์ 
โพมีรานท์เซฟ เป็นมหาวิหารที่การก่อสร้างในแบบ
โดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ที่มีความสูงถึง  53 
เมตร ตกแต่งด้วยหินอ่อนที ่ว ิจ ิตรตระการตา 
ภายในมีเนื้อที่ประมาณ 3,170 ตรม.ซึ่งสามารถจุ
ผู้เข้าทำพิธีได้ประมาณ 10,000 คน นำท่านไปชม 
“โบสถ์เซนต์โซเฟีย” ซึ่งเป็นโบสถ์คริสตจักรที่อยู่
ใกล้ๆกันได้อีกด้วย จากนั้น ชมอีกหนึ่งสถานที่ที่มี
ความสวยงาม และยังได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ยิวที่ใหญ่
ทีสุ่ดในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ และใหญ่เป็นอันดับ
สามในทวีปยุโรป “โบสถ์ยิวโซเฟีย” ซึ ่งเป็นหนึ ่งในสถาปัตยกรรมที ่อยู ่ใกล้กับตลาดกลาง โดยโบสถ์แห่งนี ้ม ีร ูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง ฟริดริช กรูนันเกอร์ (Friedrich Grünanger) ชม
พระราชวังเดิมที่ จัตุรัสบัทเทนเบิร์ก (Battenberg Square) ซึ่งปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ ได้กลายเป็น หอศิลป์แห่งชาติ 
(National Art Gallery) 

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  
พักที่ :  Hotel Ramada Plovdiv / Hotel Imperial Plovdiv หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วันที่3         กรุงโซเฟีย-พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย-อารามรีล่า-พลอฟดิฟ-สุเหร่าโบราณ-โรงละครกลางแจ้ง  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นำท่านออกเดินทางเพื่อเข้าชม “พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบัลแกเรีย” ให้ท่านได้ชมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวบัลแกเรียน มี
สิ่งของต่างๆอันล้ำค่าหายากมากมายที่จัดแสดง ถูกสร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1973 ซึ่งครั้งแรกได้ถูกสร้างเพื่อให้เป็นรูปแบบของงาน
แสดงส ิน   ค ้าและต ่อมาได ้ถ ูกเป ิดอย่างเป็น
ทางการในปี ค.ศ.1984 เพื่อเป็นการระลึกถึงใน
ด้านประวัติศาสตร์ของบัลแกเรียครบ 1,300 ปี 
ซึ่งภายในได้มีการสะลมสิ่งของโบราณประมาณ 
650,000 ชิ้น ซึ่งประกอบไปด้วยด้านโบราณคดี 
ศิลปะที ่ประณีตและหายาก ประวัติศาสตร์และ
เกี่ยวกับชาติพันธุ์ของบรรพบุรุษ  นำท่านออก
เดินทางไปยัง “เมืองรีล่า” เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บน
ภูเขาทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เป็น
ภูเขาสูงที่สุด บัลแกเรียและเทือกเขาบอลข่าน  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านชม “อารามมรดกโลกรีล่า” เป็นอาราม

ของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที ่มีชื่อเสียงที่สุด
และมีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดของบัลกาเรีย ตั้งอยู่บน
จุดที่มีทิวทัศน์สวยงามของภูเขารีล่า ได้รับการขึ้น
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1983 ชมความ
สวยงามของวิหาร ที่ก่อตั้งขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 
10 นำท่านออกเดินทางสู่  “เมืองพลอฟดิฟ” 
ที่ตั้งอยู่ทางด้านใต้ ระยะทางห่างประมาณ 100 
กม. พลอฟดิฟ เป็นเมืองศูนย์กลางการบริหาร
และการปกครองของจังหวัดพลอฟดิฟ ที่มีความ
ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ มีประชากรอาศัย
อย ู ่ประมาณ 350,000 คน ชมว ิวท ิวท ัศน ์ที่
สวยงามระหว่างทาง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูก
ดอกไม้ที ่ใช้ทำหัวน้ำหอม และฟาร์ม   ปศุสัตว์
ต่างๆ / เดินทางถึง “เมืองฟลอฟดิฟ” นำท่านชม 
“เมืองเก่าพลอฟดิฟ” (Plovdiv Old City) ส่วน
ที ่ เก ่าแก่ของตัวเมืองได้ร ับการอนุร ักษ์ทาง
สถาปัตยกรรม ซึ่งทำให้ พลอฟดิฟ ยังคงมีกลิ่น
อายของยุคเรอเนสซองจนถึง ปัจจุบัน สภาพตึก
รามบ้านช่องยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งรูปแบบเดิมเป็นที่
น่าประทับใจของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือน นำ
ท่านเดินชมเขตเมืองเก่าบนถนนที่ปูด้วยแผ่นหิน
แบบโบราณ ผ่านชม โบราณสถานโรงละคร



 

กลางแจ้งแบบโรมัน (Philippopolis Theatre) อายุกว่า 2,000 ปี ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ และ สภาโรมัน (Roman Forum) 
ผ่านชม สุเหร่าโบราณ (Dzhumaya Mosque) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ในช่วงการปกครองของออตโตมันเติร์ก โดยสร้างทับ
ลงไปบนโบสถ์คริสต์เก่าเซ้นต์เพตก้า ใช้เสาขนาดใหญ่สี่เสาคร่อมเหนือโถงใต้ดิน 9 โถง โดมสุเหร่าเคลือบทับด้วยตะกั่ว และมีหอ
ขานสูงถึง 23 เมตร โรงอาบน้าแบบตุรกีโบราณ (Turkish Bath) อายุย้อนหลังไปในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ 
ปัจจุบันใช้เป็นศูนย์วัฒนธรรม 

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  
พักที่ :  Hotel Ramada Plovdiv / Hotel Imperial Plovdiv หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่4        พลอฟดิฟ-คาซานลัค-เทศกาลดอกกุหลาบ-เวลีโค ทาร์โนโว 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

 นําท่านเดินทางสู่ “เมืองคาซานลัค” (KAZANLAK) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเมืองซิพก้าบริเวณเทือกเขาบอลข่านเมือง
คาซานลัค แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดในบัลแกเรีย  ซึ่งสถานที่แห่งนี้จะมองไปทางไหนก็เจอแต่ดอกกุหลาบ 
เมืองนี้เป็นเมืองที่มีหลักฐานการตั้งถิ ่นฐาน  มา
ตั้งแต่ยุคสมัยหินใหม่ ซึ่งถือว่ามีความเก่าแก่ที่สุด
ในแถบนี้ โดยเฉพาะไปสัมผัสส่วนที่เก่าแก่ที ่สุด 
ของเมืองที่ ถนนมิรสก้า (Mirska Street) ถนน
ก้อนกรวดที่มากไปด้วยเสน่ห์สองข้างทางเต็มไป
ด้วย  สถาปัตยกรรมแบบดั ้งเด ิมของอาคาร
บ้านเร ือนที ่สวยงาม  นําท่านเดินทางไปตาม
เส้นทางสายดอกกุหลาบ ณ หุบเขาแห่งกุหลาบ 
(The Valley of Roses) แหล่งปลูกกุหลาบอัน
กว้างใหญ่ชื ่อว่าเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางของ
น้ํามันดอกกุหลาบท่ีปลูกไว้ในไร่อัน กว้างใหญ่ จน
แทบเรียกได้ว่า กินอาณาเขตไปเป็นภูเขาทั้งลูกเลย (ในช่วงเดือนพฤษภาคม- มิถุนายน ท่านจะตื่นตาไปกับความสวยงามของ
ดอกกุหลาบนานาชนิดที่เบ่งบานรอการเก็บเกี่ยวอย่างสวยงาม  และชมวิธีการเก็บดอกกุหลาบในไร่ ซึ่งแต่เดิมเป็นงานนี้จะเป็น
งานของผู้หญิงเท่านั้น เนื่องจากต้อง ใช้ความชํานาญและความอดทนที่ดีในเก็บดอกไม้) 

เที่ยง อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพ่ือความสะดวกในการเดินชมและเข้าร่วมงาน 
บ่าย นำท่านเข้าชม “เทศกาลดอกกุหลาบ” (ROSE FESTIVAL) เทศกาลนี้เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี 1903 และจัดต่อกันมาทุกปีจนถึง

ป ัจจ ุบ ันโดยจะจ ัดในส ัปดาห ์แรกของเด ือน
มิถุนายน ในงานจะ คัดเลือกดอกกุหลาบที่สวย
ที่สุด และหญิงสาวในเมืองที่สวยที่สุดมาร่วมงาน 
มีการประกวดสาว งามประจำเมือง โดยหญิงสาว
ที่จะสามารถลงประกวด ได้นั้นต้องเป็นหญิงสาว
ที่เรียนจบระดับ มัธยมในเมืองคาซานลักเท่านั้นซึ่ง
ผู้ชนะจะได้เป็น "THE QUEEN OF ROSES" นำ
ท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมืองเวลีโค ทาร์โนโว” 
Veliko Tarnovo ระหว่างทางให้ท่านได้แวะชิม 



 

“โยเกิร์ต”(มาถึงแล้วต้องลอง) แบบธรรมชาติ แห่งเทือกเขาบอลข่านพร้อมชมทิวทัศน์อันสวยงาม 
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
พักที่ :  Yantra Grand Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่5        เวลีโค ทาร์โนโว-ชมเมือง-บูคาเรสต์(โรมาเนีย) 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นำท่านออกเดินทางเพื่อ ชมอาคารบ้านเรือนสวยงามแปลกตาที่ปลูกสร้างแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบ Bulgarian 
National Revival ซึ่ ง บ า ง ท ี ก ็ ถ ู ก เ ร ี ย ก ว่ า 
บ ั ล แ ก เ ร ี ย น เ ร อ เ น ส ซ อ ง ส ์  ( Bulgarian 
Renaissance) เวลีโค ทาร์โนโว เป็นเมืองเก่าแก่
ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยานตา ที่มีความใสสะอาดราว
กับกระจกสะท้อนอยู่เบื ้องล่าง นอกจากนั้นยัง
เคยเป็นเมืองหลวงแห่งที ่สองของอาณาจักร
บัลแกเร ีย เป ็นเมืองที ่ม ีป ้อมปราการ โบสถ์ 
พ ิพ ิธภ ัณฑ ์  มากมาย นอกจากน ี ้ แล ้ วแห่ง
ประวัต ิศาสตร์แห่งนี ้ย ังได้ช ื ่อว ่าเป ็นหนึ ่งใน
ดินแดน ที ่ม ีการตั ้งถ ิ ่นฐานที ่ เก ่าแก่ท ี ่ส ุดใน
บัลแกเรียอีกด้วย 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านชมซากปราสาทปรักหักพังอันโดดเด่นของเมือง “ปราสาทซารีเวทส์” (Tsarevets Castle) ซึ่งภายในมีอาคาร และป้อม

ปราการรายอยู่รายล้อม ปัจจุบันได้มีการทำนุ
บำรุงรักษาเอาไว้มากมายพอสมควร จากนั้นไป
ชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนที่  “ย่าน
ถนนกูร์โก้” (Gurko Street) ที่นี ่ท่านจะพบกับ
บ้านที่มีการอนุรักษ์ไวในแบบเดิม โดยบ้านแต่ละ
หลังนั้นมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย นำ
ท่านออกเดินทางสู่ “เมืองรูเซ” (RUSE) ข้าม
พรมแดนไปยังโรมาเนีย นำท่านเดินทางสู่ “เมือง
บูคาเรสต์” เมืองหลวงประเทศโรมาเนีย 

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำ
ท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

พักที่ :  Crowne Plaza Bucharest หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 
 



 

วันที่6        บูคาเรสต์-ซีบิว-ฮุนโดร่า-เข้าชมปราสาทคอร์วิน-ซีบิว            

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นำท่านเดินทางสู่ “เมืองซีบิว” เมืองที่ร่ำรวยที่สุดแห่งแคว้นทรานซิลเวเนีย และตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาทรานซิลเวเนียไปจนถึง

แม่น้ำโอ๊ด แวเลย์ นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฮุนโดร่า” เป็นอีกเมืองสวยในแคว้นทรานซิลเวเนีย และยังเป็นเมืองอันเป็นที่ตั้ง
ของอาคารสถาปัตยกรรมแบบโกธิค   

เที่ยง บริการอาหารมื ้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่าย
 นำท่านเข้าชม “ปราสาทคอร์วิน” (Corvins 
Castle) หรือที่รู้จักในนาม “ปราสาทฮุนยาร์ด” 
(Hunyad Castle) หร ือ “ปราสาทฮุนโดร ่า” 
(Hunedoara Castle) สร้างขึ้นในปี 1409 โดย
กษัตริย์ ชาร์ลส์ที่ 1 แห่งฮังการี (Charles I of 
Hungary) และ ได้ทำการบูรณะอีกครั ้งในปี 
1446 หลังจากกษัตริย์ชาร์ลส์ ได้ยกปราสาท
แห่งนี้ให้ตระกูลฮุนยาดี ตัวปราสาทก่อสร้างใน
แบบสถาปัตยกรรมโกธ ิค เรเนอซองส ์ ตัว
ปราสาทสูงสง่า และมีหอคอยสูงสำหรับเฝ้าระวังภัย ตัวปราสาทสร้างด้วยหินขนาดใหญ่ นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ภายในตัว
ปราสาทและสวนสวย อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพตามอัธยาศัย  
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “เมืองซีบิว” นำท่านชมเมืองซีบิว เมืองซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้
เมื่อปี 2004 (UNESCO World Heritage) และ
ยังได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองด้านวัฒนธรรม
ของย ุ โรปในป ี  2007 (European Capital of 
Culture) นำท่านผ่านชม “โบสถ์ซีบิว” ซึ ่งเคย
เป็นที่กักขังบุตรชายของเจ้าชายวลัค (บุตรชาย
ของท่านแดร๊กคูล่า) นำท่านชมจตุร ัสฮ ู เอท 
(Huet Square) ซึ่งเป็นจตุรัสใจกลางเมือง เป็น
สถานที่ที่ผู้คนมาพบปะและสังสรรค์ นำท่านแวะ
ถ่ายรูปกับสะพานโกหก (Liar’s bridge) ซึ่งคน
ในสมัยก่อนเชื่อว่าหากพูดโกหก สะพานแห่งนี้จะ
ทรุดตัวลง จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นในเมืองและเก็บภาพอาคารสวยงามที่สร้างไว้โดดเด่น 

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
พักที่ :  Ramada Sibiu Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 
 
 
 



 

วันที่7        ซีบิว-ซินายา-เข้าชมปราสาทเปเลส-บราน-เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า              

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
นำท่านออกเดินทางไปยัง “เมืองซินาย่า” ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 80 กม. เมืองซินาย่า ตั้งอยู่ในจังหวัดพรา
โฮว่าและเป็นพื้นที่ทางด้านประวัติศาสตร์ของมันเทเนีย และมีชื่อเสียงทางด้านเป็นเนินเขาสูงที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 
760-860 เมตรและเป็นที่  ตั้งของสกีรีสอร์ทอีก
ด้วย นำท่านเข้าชม “ปราสาทเปเลส” ซึ่งตั้งอยู่ใน
หุบเขาบูเซกิใกลักับเมืองซินาย่า   เป็นปราสาทที่
ประทับในฤดูร้อนของกษัตริย์ ปราสาทแห่งนี้
ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวย
ที ่ส ุดในโลก เนื ่องจากตั ้งอยู ่กลางป่าสนบน
เทือกเขาคาร์เปเทียน ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นโดย
เจ้าชายคาลอสที่ 1 กษัตริย์แห่งโรมาเนียในสมัย
ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างนานถึง 10 ปี โดยเริ่ม
ปี ค.ศ.1873-1973 ความงดงามของปราสาท
แห่งนี้ มิใช่อยู่ที่ความยิ่งใหญ่ของตัวปราสาทแต่
อยู่ที่การตกแต่งภายในอย่างหรูหรางดงาม เป็นปราสาทที่รวบรวมงานศิลปะที่สวยงามมากมายจากประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น 
โคมไฟระย้าจากอิตาลี รูปภาพติดผนังจากฝรั่งเศส ฯลฯ  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “เมืองบราน” ที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออก ระยะทางห่างประมาณ 30 กม. เมืองบราน เป็น เมืองซึ่งได้ช่ือว่าเป็น

ที่อยู่ของแวมไพร์หรือแดร๊กคูล่า นำท่านเข้าชม 
“ปราสาทบราน” (Bran Castle) หรือที่รู้จักกัน
ในนามของ “ปราสาทแดร๊กคูล่า” (Dracula’s 
Castle) ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ ้นในในศตวรรษที่ 
14 เป็นปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงาม
ที่สุดในโรมาเนีย ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขา 
สร้างขึ้นเพ่ือเ  ป็นป้อมควบคุมเส้นทางการค้าและ
เก็บภาษีระหว่างแคว้นวาลันเซีย  และแคว้นทราน
ซ ิลวาเน ีย ภายในต ัวปราสาทม ีห ้องต ่างๆ
มากมาย ซึ่งจัดแสดงวิถีความเป็นอยู่ ห้องแสดง
อาวุธโบราณ ตู้โบราณอายุหลายร้อยปีที่แกะสลักลวดลายสวยงดงาม นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้อีกมากมาย 
ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
พักที ่:   Ramada Brasov หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 

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


 

วันที่8  บราซอฟ-โบสถ์ดำ-บูคาเรสต์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองบราซอฟ” นำท่านชมความสวยงามของเมืองบราซอฟที่ถูกสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความ

งดงาม ซึ่งมีชาวโรมาเนียนอาศัยอยู่ ทางด้านตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง ส่วนชาวฮังกาเรียนอยู่ทางด้านตะวันออก 
พวกเยอรมันอาศัยอยู่ทางด้านเหนือและรอบๆ 
ตัวเมือง นำท่านชม “โรงเร ียนแห่งแรกของ
ประเทศโรมาเนีย” (Romanian first school) 
ชมย่านใจกลางเมืองและจัตุรัสกลางเมืองซึ่งมีหอ
นาฬิกาที่สวยงามสูงโดดเด่น ที่แสดงเวลาให้กับ
ผู้คนที่เดินผ่านไปมา นำท่านชมภายนอก “โบสถ์
ดำ” (Black Church) เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงซึ่ง
จัดเป็นโบสถ์สถาปัตยกรรมโกธิคที่ใหญ่ที่สุดของ
โรมาเนีย แต่ได้สร้างขึ้นให้เป็นโบสถ์โรมันคาธอ
ลิคเพื่ออุทิศให้พระแม่มารี เพื่อทดแทนโบสถห์ลัง
เก่าที่มีการปฏิรูปสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1383-1385 
หลังจากที่ถูกพวกมองโกลบุกเข้ามาทำลายเมื่อปี ค.ศ.1242 และปี ค.ศ. 1477 ก็ได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีกหลังจากที่พวก
เตอร์กิสบุกเข้าทำลายในปี ค.ศ.142 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “กรุงบูคาเรสต์” ที่ตั้งอยู่ทางด้านใต้ห่างประมาณ 170 กม. ศุลกากร นอกจากนี้ยังเป็นเมือง

อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ตั้งอยู่
ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ริมฝ่ัง
แม่น้ำแดมโบวิดา เมืองบูคาเรสต์ เป็นเมืองที่ใหญ่
ที่สุดเป็นอันดับ 6 ของสหภาพยุโรป เป็นหนึ่งใน
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและการขนส่งของ
ยุโรปตะวันออก เป็นเมืองหนึ่งที่ร่ำรวยที่สุดและ
ครอบคลุมสิ ่งอำนวยความสะดวกด้านการ
ประชุม การศึกษา ทางวัฒนธรรม. 

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำ
ท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

 

พักที่ :  Crowne Plaza Bucharest หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 
 
 
 



 

วันที่9        บูคาเรสต์-เข้าชมอาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก-City Tour-ดูไบ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นำท่านชม กรุงบูคาเรสต์ ที่ได้รับสมญานามว่า 
ปารีสน้อยแห่งยุโรปตะวันออก เนื ่องจากใน
สมัยก่อนชนชั ้นสูงของโรมาเนียนิยมส่งบุตร
หลานไปเรียนที ่ฝรั ่งเศส จึงได้รับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมฝรั่งเศสทั้งในด้านแฟชั ่นและศิลปะ
รวมทั้งสถาปัตยกรรมซึ่งยังปรากฏให้เห็นอย่าง
มากมาย จากนั้นนำท่านเข้าชมภายใน “อาคาร
รัฐสภา” หรือ “ทำเนียบประธานาธิบดี” ของ
ประเทศโรมาเนีย (Palace of the Parliament) 
ทำเนียบประธานาธิบดีที่ใหญ่โตโอฬารของอดีต
ประธานาธิบดีจอมเผด็จการ นิโคไล เชาเชสคู 
โดยทำเนียบประธานาธิบดีแห่งนี้ ได้รับการยก
ย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภานี้ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่
เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนข
องสหรัฐอเมริกา  ชมความสวยงามของ เมือง
บูคาเรสต์ ชม จัตุรัสแห่งการปฎิวัติ (Revolution 
Square) โอเปร ่า เฮ ้าส ์  (Opera House) โรง
ทหารแห่งชาติ (National Military Academy) 
ผ่านชม ประตูชัย ซึ่งตั้งอยู่บนถนนคิสเซเลฟฟ 
ซึ ่งสร ้างเลียนแบบประตูช ัยในกรุงปาร ีส ใน
สถาป ัตยกรรมแบบโรมาเน ีย  ( Romanian 
Athenaeum) ให้ท่านได้มีเวลา เลือกซื้อสินค้าที่
ย่านเมืองเก่าซึ่งเป็นศูนย์กลางของกรุงบูคาเรสต์  มีเวลาให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกตาม
อัธยาศัย...ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินบูคาเรสต์ 

15.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินท่ี EK2245 
21.35 น. เดินทางถึงดูไบ (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง) 
 
วันที่10      ดูไบ-กรุงเทพฯ 
02.50 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินท่ี EK384 
12.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 

 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจาก
สายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้
มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ 

 



 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-โซเฟีย // บูคาเรสต์-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง) 
2. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./

วัน  
3. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา

หรือไม่ก็ตาม (หากมีวีซ่าแล้วหักคืนท่านละ 2,400 บาท) 
4. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ ำ

และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการ
ปรับเปลีย่นย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้เดินทางไปและ

กลับพร้อมกรุ๊ป ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม 
8. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นตลอดการเดินทาง  

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (1,000 บาท) 
3. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (16 ยูโร) 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
5. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันท่ีทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาใน

โรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกครั้ง 
หากท่านลืมสัมภาระไว้ในห้องพัก มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรือสูญหายได้) 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร (รวมวซีา่)  
    กำหนดการเดินทาง     ผู้ใหญ่ 

    พักห้องละ 2 ท่าน 
   เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 
   พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

      เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 
    พักกับใหญ่ 2 ท่าน  

    (เสริมเตียง) 

     พักเด่ียว 

     01-10 มิ.ย. 2566 99,900 99,900 99,900    29,900 
* คณะออกเดินทางได้เมื่อมจีำนวนผู้เดินทางครบ 20 ท่านเท่านัน้ * 

** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ** 



 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 80,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่าย

ส่วนท่ีเหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเ ข้า และออก

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 10 ท่าน และหรือ ผู้

ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า 
หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัด
หยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำร ะโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัท

ฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทา ง
ท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวี
ซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์
จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวี
ซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่าน้ัน มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้  
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านก าร

พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืน
ให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมี
เอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋ว

เครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ 
 
 



 

เงื่อนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจำที่ต้อง 
การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอ

คืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)       
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า  

• หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
• รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็นฟัน ขึ้นอยู่

กับประเทศที่จะเดินทาง  
• หลกัฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชดุ  

*** กรณคีา้ขาย  : หลักฐานทางการค้า เช่น สำเนาใบรบัรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบยีนการคา้ที่มีช่ือผู้เดินทาง หรือสำเนาใบเสีย
ภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 
*** กรณพีนกังานและผูถ้อืหุน้ : หนังสือรับรองการทำงาน (ตวัจรงิ)เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันเร่ิมงาน พร้อมสลิป
เงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

 *** กรณขีา้ราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (ตวัจรงิ) เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันเร่ิมงานพร้อมสลิปเงินเดือน
ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

 *** กรณนีกัเรยีนและนกัศกึษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตวัจรงิ) เป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่ อายุยอ้นหลัง
ไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

• หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชีระบุอยู่ทุก
หน้า (สถานทตูพิจารณาบญัชอีอมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถแนบ Statement สมุด
บัญชีฝากประจำเพิ่มเติมในการยื่นได้) ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 

• หนังสือรบัรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่องจากประเทศในยุโรปเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และ
หมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ) โดยต้องทำแยกกัน ระบุตามชื่อผู้
เดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้)  *** 
• กรณีเดก็อายตุำ่กวา่ 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมาย

ยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง) 
• สำเนาบัตรประชาชน   / สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / สำเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี) 
• สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี) 
*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอืน่เพิ่มเตมิ ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหนั จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิม่เติมให้ครบถ้วน 
ตามที่สถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ ออกวีซ่าสำหรับสถานทูต ***   

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร  และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวซี่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  



 

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ 
ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวน
ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

• กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า 
 ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

• ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวี
ซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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