
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง 

     01 – 10 มิถุนำยน 2566 
( กรุณาส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่วีซ่า) 



 

วนัที่1        ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  
23.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T ของสาย การบินเตอร์

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ พบเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
 

วนัที่2        ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ – ดูไบ - กรุงโซเฟีย – มหำวหิำรอเลก็ซำนเดอร์ เนฟสก ี                  
02.00 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  โดยเท่ียวบินท่ี EK377 
06.00 น. เดินทางถึงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  ใหท้่านแวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง  
10.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงโซเฟีย ประเทศบลัแกเรีย โดยเท่ียวบินท่ี EK095 
15.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงโซเฟีย ประเทศบลัแกเรีย หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร

เรียบร้อยแลว้ น าท่านไปชม “มหาวิหารอเลก็ซานเดอร์ เนฟสกี” ซ่ึงถือเป็นมหาวิหารคริสตจกัรนิกายออร์โธด๊อกซ์ท่ี
ใหญ่อันดับหน่ึงของโลก มหาวิหารน้ี มี
รูปแบบการก่อสร้างของนีโอไบแซนไทน์ ซ่ึง
ออกแบบโดยสถาปนิค อเล็กซานเดอร์ โพมี
รานท์เซฟ เป็นมหาวิหารท่ีการก่อสร้างใน
แบบโดมหลงัคาทรงกลมสีเขียว ท่ีมีความสูง
ถึง  53 เมตร ตกแต่งด้วยหินอ่อนท่ีวิ จิตร
ตระการตา ภายในมีเน้ือท่ีประมาณ 3,170 
ตรม.ซ่ึงสามารถจุผู ้เข้าท าพิธีได้ประมาณ 
10,000 คน น าท่ านไปชม “โบสถ์ เซนต์
โซเฟีย” ซ่ึงเป็นโบสถ์คริสตจักรท่ีอยู่ใกล้ๆ
กันได้อีกด้วย จากนั้น ชมอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีมีความสวยงาม และยงัได้ช่ือว่าเป็นโบสถ์ยิวท่ีใหญ่ท่ี สุดในยุโรป
ตะวนัออกเฉียงใต ้และใหญ่เป็นอนัดบัสามในทวีปยุโรป “โบสถย์ิวโซเฟีย” ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถาปัตยกรรมท่ีอยู่ใกล้
กบัตลาดกลาง โดยโบสถแ์ห่งน้ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงั ฟริด
ริช กรูนันเกอร์ (Friedrich Grünanger) ชมพระราชวงัเดิมท่ี จัตุรัสบัทเทนเบิร์ก (Battenberg Square) ซ่ึงปัจจุบัน
พระราชวงัแห่งน้ี ไดก้ลายเป็น หอศิลป์แห่งชาติ (National Art Gallery) 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   
พกัท่ี :  Hotel Ramada Plovdiv / Hotel Imperial Plovdiv หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่3         กรุงโซเฟีย – พพิธิภัณฑ์บัลแกเรีย - อำรำมรีล่ำ – พลอฟดิฟ 
                  สุเหร่ำโบรำณ - โรงละครกลำงแจ้ง  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 



 

น าท่านออกเดินทางเพื่อเขา้ชม “พิพิธภณัฑ์แห่งชาติบลัแกเรีย” ให้ท่านไดช้มประวติัศาสตร์ความเป็นมาของชาว
บลัแกเรียน มีส่ิงของต่างๆอนัล ้าค่าหายากมากมายท่ีจดัแสดง ถูกสร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1973 ซ่ึงคร้ังแรกไดถู้กสร้าง
เพื่อให้เป็นรูปแบบของงานแสดงสิน  คา้และต่อมาไดถู้กเปิดอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ.1984 เพื่อเป็นการระลึกถึง
ในด้านประวัติศาสตร์ของบัลแกเรียครบ 
1,300 ปี ซ่ึงภายในได้มีการสะลมส่ิงของ
โบราณประมาณ 650,000 ช้ิน ซ่ึงประกอบไป
ด้วยด้านโบราณคดี ศิลปะท่ีประณีตและหา
ยาก ประวติัศาสตร์และเก่ียวกบัชาติพนัธุ์ของ
บรรพบุรุษ  น าท่านออกเดินทางไปยงั “เมือง
รีล่า” เป็นเมืองท่ีตั้ งอยู่บนภูเขาทางด้าน
ตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศ เป็นภูเขาสูง
ท่ีสุด บลัแกเรียและเทือกเขาบอลข่าน  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม “อารามมรดกโลกรีล่า” เป็นอารามของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดและมีผูเ้ยี่ยมชมมาก

ท่ีสุดของบลักาเรีย ตั้งอยู่บนจุดท่ีมีทิวทัศน์
สวยงามของภูเขารีล่า ไดรั้บการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1983 ชมความ
ส ว ย ง า ม ข อ ง วิ ห า ร  ท่ี ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ใ น
คริสต์ศตวรรษท่ี 10 น าท่านออกเดินทางสู่ 
“ เ มื องพลอฟดิฟ”  ท่ี ตั้ ง อยู่ ท า งด้านใต้  
ระยะทางห่างประมาณ 100 กม. พลอฟดิฟ 
เป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารและการ
ปกครองของจงัหวดัพลอฟดิฟ ท่ีมีความใหญ่
เป็นอนัดบัสองของประเทศ มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 350,000 คน ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามระหวา่งทาง ซ่ึงส่วน
ใหญ่ เ ป็นพื้ น ท่ีปลูกดอกไม้ ท่ี ใช้ท าหัว
น ้ าหอม และฟาร์ม  ปศุสัตวต์่างๆ / เดินทาง
ถึง “เมืองฟลอฟดิฟ” น าท่านชม “เมืองเก่า
พลอฟดิฟ” (Plovdiv Old City) ส่วนท่ีเก่าแก่
ข อ ง ตั ว เ มื อ ง ไ ด้ รั บ ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ท า ง
สถาปัตยกรรม ซ่ึงท าให้ พลอฟดิฟ ยงัคงมี
กล่ินอายของยุคเรอเนสซองจนถึง ปัจจุบนั 
สภาพตึกรามบา้นช่องยงัคงอนุรักษไ์วซ่ึ้งรูป
แ บ บ เ ดิ ม เ ป็ น ท่ี น่ า ป ร ะ ทั บ ใ จ ข อ ง
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมเยือน น าท่านเดินชมเขตเมืองเก่าบนถนนท่ีปูดว้ยแผ่นหินแบบโบราณ ผ่านชม โบราณสถาน



 

โรงละครกลางแจ้งแบบโรมัน (Philippopolis Theatre) อายุกว่า 2,000 ปี ท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์ และ สภาโรมัน 
(Roman Forum) ผ่านชม สุเหร่าโบราณ (Dzhumaya Mosque) สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 14 ในช่วงการปกครองของ
ออตโตมนัเติร์ก โดยสร้างทบัลงไปบนโบสถค์ริสตเ์ก่าเซ้นต์เพตกา้ ใชเ้สาขนาดใหญ่ส่ีเสาคร่อมเหนือโถงใตดิ้น 9 
โถง โดมสุเหร่าเคลือบทบัดว้ยตะกัว่ และมีหอขานสูงถึง 23 เมตร โรงอาบนา้แบบตุรกีโบราณ (Turkish Bath) อายุ
ยอ้นหลงัไปในคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 ท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์ ปัจจุบนัใชเ้ป็นศูนยว์ฒันธรรม 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   
พกัท่ี :  Hotel Ramada Plovdiv / Hotel Imperial Plovdiv หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 
วนัที่4        พลอฟดิฟ –  คำซำนลคั – เทศกำลดอกกุหลำบ - เวลโีค ทำร์โนโว 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองคาซานลคั” (KAZANLAK) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ทางดา้นใตข้องเมืองซิพกา้บริเวณเทือกเขา
บอลข่านเมืองคาซานลคั แห่งน้ีไดช่ื้อว่าเป็นแหล่งปลูกกุหลาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในบลัแกเรีย ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีจะมองไป
ทางไหนก็เจอแต่ดอกกุหลาบ เมืองน้ีเป็น
เมืองท่ีมีหลกัฐานการตั้งถ่ินฐาน มาตั้งแต่ยุค
สมยัหินใหม่ ซ่ึงถือว่ามีความเก่าแก่ท่ีสุดใน
แถบน้ี โดยเฉพาะไปสัมผสัส่วนท่ีเก่าแก่ท่ีสุด 
ของเมืองท่ี ถนนมิรสกา้ (Mirska Street) ถนน
ก้อนกรวดท่ีมากไปด้วยเสน่ห์สองข้างทาง
เต็มไปด้วย สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของ
อาคารบา้นเรือนท่ีสวยงาม น าท่านเดินทาง
ไปตามเส้นทางสายดอกกุหลาบ ณ หุบเขา
แห่งกุหลาบ (The Valley of Roses) แหล่งปลูกกุหลาบอนักวา้งใหญ่ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งศูนยก์ลางของน้าํมนัดอก
กุหลาบท่ีปลูกไวใ้นไร่อนั กวา้งใหญ่ จนแทบเรียกไดว้า่ กินอาณาเขตไปเป็นภูเขาทั้งลูกเลย (ในช่วงเดือนพฤษภาคม- 
มิถุนายน ท่านจะต่ืนตาไปกบัความสวยงามของดอกกุหลาบนานาชนิดท่ีเบ่งบานรอการเก็บเก่ียวอยา่งสวยงาม  และ
ชมวิธีการเก็บดอกกุหลาบในไร่ ซ่ึงแต่เดิมเป็นงานน้ีจะเป็นงานของผูห้ญิงเท่านั้น เน่ืองจากตอ้ง ใชค้วามช านาญและ
ความอดทนท่ีดีในเก็บดอกไม)้ 

เท่ียง อิสระกบัอาหารม้ือกลางวนัเพื่อความสะดวกในการเดินชมและเขา้ร่วมงาน 



 

บ่าย น าท่านเขา้ชม “เทศกาลดอกกุหลาบ” (ROSE FESTIVAL) เทศกาลน้ีเร่ิมจดัคร้ังแรกเม่ือปี 1903 และจดัต่อกนัมาทุก
ปีจนถึงปัจจุบนัโดยจะจดัในสัปดาห์แรกของ
เดือนมิถุนายน ในงานจะ  คัดเลือกดอก
กุหลาบท่ีสวยท่ีสุด และหญิงสาวในเมืองท่ี
สวยท่ีสุดมาร่วมงาน มีการประกวดสาว งาม
ประจ าเมือง โดยหญิงสาวท่ีจะสามารถลง
ประกวด ไดน้ั้นตอ้งเป็นหญิงสาวท่ีเรียนจบ
ระดับ มัธยมในเมืองคาซานลักเท่านั้นซ่ึงผู ้
ชนะจะได้เป็น "THE QUEEN OF ROSES" 
น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมืองเวลีโค 
ทาร์โนโว” Veliko Tarnovo ระหว่างทางให้ท่านได้แวะชิม “โยเกิร์ต”(มาถึงแล้วต้องลอง) แบบธรรมชาติ แห่ง
เทือกเขาบอลข่านพร้อมชมทิวทศัน์อนัสวยงาม 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัท่ี :  Yantra Grand Hotel หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่5        เวลโีค ทำร์โนโว - ชมเมือง – บูคำเรสต์(โรมำเนีย) 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านออกเดินทางเพื่อ ชมอาคารบ้านเรือนสวยงามแปลกตาท่ีปลูกสร้างแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบ 
Bulgarian National Revival ซ่ึ งบาง ทีก็ถู ก
เรียกว่า บลัแกเรียนเรอเนสซองส์ (Bulgarian 
Renaissance) เวลีโค ทาร์โนโว เป็นเมือง
เก่าแก่ท่ีตั้ งอยู่ริมแม่น ้ ายานตา ท่ีมีความใส
สะอาดราวกับกระจกสะท้อนอยู่เบ้ืองล่าง 
นอกจากนั้นยงัเคยเป็นเมืองหลวงแห่งท่ีสอง
ของอาณาจักรบัลแกเรีย เป็นเมืองท่ีมีป้อม
ปร าก า ร  โบสถ์  พิ พิ ธ ภัณฑ์  ม า กม าย 
นอกจากน้ีแลว้แห่งประวติัศาสตร์แห่งน้ียงั
ไดช่ื้อวา่เป็นหน่ึงในดินแดน ท่ีมีการตั้งถ่ินฐานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในบลัแกเรียอีกดว้ย 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

บ่าย น าท่านชมซากปราสาทปรักหักพงัอนัโดดเด่นของเมือง “ปราสาทซารีเวทส์” (Tsarevets Castle) ซ่ึงภายในมีอาคาร 
และป้อมปราการรายอยู่รายลอ้ม ปัจจุบนัได้
มี ก า รท า นุบ า รุ ง รั กษ า เอ าไว้ม า กม า ย
พอสมควร จากนั้นไปชมความงดงามของ
อาคารบา้นเรือนท่ี “ย่านถนนกูร์โก”้ (Gurko 
Street) ท่ีน่ีท่านจะพบกบับา้นท่ีมีการอนุรักษ์
ไวในแบบเดิม โดยบ้านแต่ละหลังนั้ นมี
คุณค่าทางประวติัศาสตร์มากมาย น าท่าน
ออกเดินทางสู่ “เมืองรูเซ” (RUSE) ข้าม
พรมแดนไปยงัโรมาเนีย น าท่านเดินทางสู่ 
“ เ มืองบูคา เรสต์ ”  เ มืองหลวงประเทศ
โรมาเนีย 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัท่ี :  Crowne Plaza Bucharest หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่6        บูคำเรสต์ –  ซีบิว - ฮุนโดร่ำ – เข้ำชมปรำสำทคอร์วนิ -  ซีบิว            
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองซีบิว” เมืองท่ีร ่ ารวยท่ีสุดแห่งแควน้ทรานซิลเวเนีย และตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาทรานซิลเว

เนียไปจนถึงแม่น ้าโอ๊ด แวเลย ์น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฮุนโดร่า” เป็นอีกเมืองสวยในแควน้ทรานซิลเวเนีย และ
ยัง เ ป็ น เ มื อ ง อัน เ ป็ น ท่ี ตั้ ง ข อ ง อ า ค า ร
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค   

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารบ่าย
 น าท่ าน เข้าชม  “ปราสาทคอ ร์วิน ” 
( Corvins Castle) ห รื อ ท่ี รู้ จั ก ใ น น า ม 
“ปราสาทฮุนยาร์ด” (Hunyad Castle) หรือ 
“ปราสาทฮุนโดร่า”  (Hunedoara Castle) 
สร้างขึ้นในปี 1409 โดยกษตัริย ์ชาร์ลส์ท่ี 1 
แห่งฮังการี (Charles I of Hungary) และ ได้
ท าการบูรณะอีกคร้ังในปี 1446 หลงัจากกษตัริยช์าร์ลส์ ไดย้กปราสาทแห่งน้ีให้ตระกูลฮุนยาดี ตวัปราสาทก่อสร้าง
ในแบบสถาปัตยกรรมโกธิค เรเนอซองส์ ตวัปราสาทสูงสง่า และมีหอคอยสูงส าหรับเฝ้าระวงัภยั ตวัปราสาทสร้าง
ดว้ยหินขนาดใหญ่ น าท่านเขา้ชมความยิ่งใหญ่ภายในตวัปราสาทและสวนสวย อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพตาม
อธัยาศยั  

 
 



 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “เมืองซีบิว” น าท่านชมเมืองซีบิว เมืองซ่ึงไดรั้บการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกโดย
องค์การยู เนสโก้เ ม่ื อปี  2004 (UNESCO 
World Heritage) และยงัไดรั้บการยกย่องให้
เป็นเมืองด้านวัฒนธรรมของยุโรปในปี 
2007 (European Capital of Culture) น าท่าน
ผ่านชม “โบสถ์ซีบิว” ซ่ึงเคยเป็นท่ีกักขัง
บุตรชายของเจา้ชายวลคั (บุตรชายของท่าน
แดร๊กคูล่า) น าท่านชมจตุรัสฮูเอท (Huet 
Square) ซ่ึง เป็นจตุ รัสใจกลางเมือง เป็น
สถานท่ีท่ีผู ้คนมาพบปะและสังสรรค์ น า
ท่านแวะถ่ายรูปกบัสะพานโกหก (Liar’s bridge) ซ่ึงคนในสมยัก่อนเช่ือวา่หากพูดโกหก สะพานแห่งน้ีจะทรุดตวัลง 
จากนั้นอิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นในเมืองและเก็บภาพอาคารสวยงามท่ีสร้างไวโ้ดดเด่น 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัท่ี :  Ramada Sibiu Hotel หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่7        ซีบิว – ซินำยำ – เข้ำชมปรำสำทเปเลส – บรำน – เข้ำชมปรำสำทแดร็กคูล่ำ              
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านออกเดินทางไปยงั “เมืองซินาย่า” ซ่ึงตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 80 กม. เมืองซินาย่า ตั้งอยู่ใน
จงัหวดัพราโฮว่าและเป็นพื้นท่ีทางดา้นประวติัศาสตร์ของมนัเทเนีย และมีช่ือเสียงทางดา้นเป็นเนินเขาสูงท่ีอยู่เหนือ
ระดับน ้ าทะเลประมาณ 760-860 เมตรและ
เป็นท่ี  ตั้งของสกีรีสอร์ทอีกดว้ย น าท่านเขา้
ชม “ปราสาทเปเลส” ซ่ึงตั้งอยู่ในหุบเขาบูเซ
กิใกลกับัเมืองซินายา่  เป็นปราสาทท่ีประทบั
ในฤดูร้อนของกษตัริย ์ปราสาทแห่งน้ีได้รับ
การยกยอ่งวา่เป็นปราสาทอีกแห่งท่ีสวยท่ีสุด
ในโลก เ น่ืองจากตั้ งอยู่กลางป่าสนบน
เทือกเขาคาร์เปเทียน ปราสาทน้ีถูกสร้างขึ้น
โดยเจา้ชายคาลอสท่ี 1 กษตัริยแ์ห่งโรมาเนีย
ในสมยัศตวรรษท่ี 19 ใชเ้วลาสร้างนานถึง 10 ปี โดยเร่ิมปี ค.ศ.1873-1973 ความงดงามของปราสาทแห่งน้ี มิใช่อยู่ท่ี
ความยิ่งใหญ่ของตวัปราสาทแต่อยู่ท่ีการตกแต่งภายในอย่างหรูหรางดงาม เป็นปราสาทท่ีรวบรวมงานศิลปะท่ี
สวยงามมากมายจากประเทศต่างๆ ในยโุรป เช่น โคมไฟระยา้จากอิตาลี รูปภาพติดผนงัจากฝร่ังเศส ฯลฯ  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองบราน” ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัออก ระยะทางห่างประมาณ 30 กม. เมืองบราน เป็น เมืองซ่ึง
ไดช่ื้อวา่เป็นท่ีอยูข่องแวมไพร์หรือแดร๊กคูล่า 
น าท่ านเข้าชม “ปราสาทบราน” (Bran 
Castle) หรือท่ีรู้จกักนัในนามของ “ปราสาท
แดร๊กคูล่า” (Dracula’s Castle) ปราสาทน้ีถูก
สร้างขึ้นในในศตวรรษท่ี 14 เป็นปราสาทท่ี
ไดรั้บการยกยอ่งว่าสวยงามท่ีสุดในโรมาเนีย 
ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขา สร้างขึ้นเพื่อเ   
ป็นป้อมควบคุมเส้นทางการคา้และเก็บภาษี
ระหวา่งแควน้วาลนัเซีย  และแควน้ทรานซิล
วาเนีย ภายในตวัปราสาทมีห้องต่างๆมากมาย ซ่ึงจดัแสดงวิถีความเป็นอยู่ ห้องแสดงอาวุธโบราณ ตูโ้บราณอายุ
หลายร้อยปีท่ีแกะสลกัลวดลายสวยงดงาม นอกจากน้ียงัมีการจดัแสดงส่ิงของเคร่ืองใชอี้กมากมาย ใหท้่านไดช้มและ
ถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัท่ี :   Ramada Brasov หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 
วนัที่8  บรำซอฟ – โบสถ์ด ำ – บูคำเรสต์ 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองบราซอฟ” น าท่านชมความสวยงามของเมืองบราซอฟท่ีถูกสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีมี

ความงดงาม ซ่ึงมีชาวโรมาเนียนอาศยัอยู่ ทางดา้นตะวนัตกและตะวนัตกเฉียงใตข้องเมือง ส่วนชาวฮงักาเรียนอยู่
ทางด้านตะวนัออก พวกเยอรมันอาศัยอยู่
ทางดา้นเหนือและรอบๆ ตวัเมือง น าท่านชม 
“โรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย” 
(Romanian first school) ชมยา่นใจกลางเมือง
และจัตุ รัสกลาง เ มือง ซ่ึง มีหอนาฬิกา ท่ี
สวยงามสูงโดดเด่น ท่ีแสดงเวลาให้กบัผูค้น
ท่ีเดินผ่านไปมา น าท่านชมภายนอก “โบสถ์
ด า” (Black Church) เป็นโบสถ์ท่ีมีช่ือเสียง
ซ่ึงจดัเป็นโบสถ์สถาปัตยกรรมโกธิคท่ีใหญ่
ท่ีสุดของโรมาเนีย แต่ไดส้ร้างขึ้นให้เป็นโบสถโ์รมนัคาธอลิคเพื่ออุทิศให้พระแม่มารี เพื่อทดแทนโบสถห์ลงัเก่าท่ีมี
การปฏิรูปสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1383-1385 หลงัจากท่ีถูกพวกมองโกลบุกเขา้มาท าลายเม่ือปี ค.ศ.1242 และปี ค.ศ. 1477 
ก็ไดมี้การก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีกหลงัจากท่ีพวกเตอร์กิสบุกเขา้ท าลายในปี ค.ศ.142 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

บ่าย หลงัจากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงบูคาเรสต์” ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นใตห่้างประมาณ 170 กม. ศุลกากร นอกจากน้ียงั
เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของ
ประเทศ ตั้ งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของ
ประเทศ ซ่ึงตั้ งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าแดมโบวิดา 
เมืองบูคาเรสต์ เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็น
อันดับ 6 ของสหภาพยุโรป เป็นหน่ึงใน
ศูนยก์ลางด้านอุตสาหกรรมและการขนส่ง
ของยุโรปตะวนัออก เป็นเมืองหน่ึงท่ีร ่ ารวย
ท่ีสุดและครอบคลุมส่ิงอ านวยความสะดวก
ดา้นการประชุม การศึกษา ทางวฒันธรรม. 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัท่ี :  Crowne Plaza Bucharest หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่9        บูคำเรสต์ – เข้ำชมอำคำรรัฐสภำใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของโลก – City Tour – ดูไบ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านชม กรุงบูคาเรสต ์ท่ีไดรั้บสมญานาม
ว่า ปารีสนอ้ยแห่งยุโรปตะวนัออก เน่ืองจาก
ในสมยัก่อนชนชั้นสูงของโรมาเนียนิยมส่ง
บุตรหลานไปเ รียนท่ีฝ ร่ัง เศส จึงได้ รับ
อิทธิพลจากวฒันธรรมฝร่ังเศสทั้ งในด้าน
แฟชัน่และศิลปะรวมทั้งสถาปัตยกรรมซ่ึงยงั
ปรากฏให้เห็นอย่างมากมาย จากนั้นน าท่าน
เข้า ชมภาย ใน  “อ าค าร รัฐสภา ”  ห รือ 
“ท าเนียบประธานาธิบดี” ของประเทศ
โรมาเนีย (Palace of the Parliament) ท าเนียบ
ประธานาธิบดีท่ีใหญ่โตโอฬารของอดีต
ประธานาธิบดีจอมเผด็จการ นิโคไล เชาเชส
คู โดยท าเนียบประธานาธิบดีแห่งน้ี ได้รับ
การยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภาน้ีไดช่ื้อว่ามี
ขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก รองจากตึก
เพนตากอนของสหรัฐอเมริกา   ชมความ
สวยงามของ เมืองบูคาเรสต์ ชม จตัุรัสแห่ง
การปฎิวติั (Revolution Square) โอเปร่าเฮา้ส์ 
(Opera House) โรงทหารแห่งชาติ (National 



 

Military Academy) ผ่านชม ประตูชัย ซ่ึงตั้งอยู่บนถนนคิสเซเลฟฟ ซ่ึงสร้างเลียนแบบประตูชัยในกรุงปารีส ใน
สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย (Romanian Athenaeum) ให้ท่านได้มีเวลา เลือกซ้ือสินค้าท่ีย่านเมืองเก่าซ่ึงเป็น
ศูนยก์ลางของกรุงบูคาเรสต์ มีเวลาให้ท่านไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึกตามอธัยาศยั...ได้
เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินบูคาเรสต ์

15.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี EK2245 
21.35 น. เดินทางถึงดูไบ (แวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง) 
 

วนัที่10      ดูไบ - กรุงเทพฯ 
02.50 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี EK384 
12.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 
เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
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2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (หากมีวีซ่าแลว้หกัคืนท่านละ 2,400 บาท) 

อตัรำค่ำบริกำร (รวมวซ่ีำ)  
    ก าหนดการเดินทาง     ผูใ้หญ่ 

    พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
   เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
   พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

      เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
    พกักบัใหญ่ 2 ท่าน  

    (เสริมเตียง) 

     พกัเด่ียว 

     01-10 มิ.ย. 2566 99,900 99,900 99,900    29,900 
* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 20 ท่านเท่านั้น * 

** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



 

4. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบ
ท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 
อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

5. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 
8. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินตลอดการเดินทาง  

 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (1,000 บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (16 ยโูร) 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
5. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
6. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวั

เขา้มาในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัส าหรับทุกท่าน กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้
เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง หากท่านลืมสัมภาระไวใ้นห้องพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญ
หายได)้ 
 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 80,000 บาท เม่ือจอง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 10 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 



 

หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 20 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่น

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะส ารองยานพาหนะ 
 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 
การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ

และไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 



 

เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรย่ืนวซ่ีำ  

• หนังสือเดินทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
• รูปถ่ำยสี ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตา ไม่ยิม้เห็น

ฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
• หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด  

*** กรณีค้ำขำย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส ำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ
ส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีข้ำรำชกำร: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู่ 
อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

• หนังสือแสดงกำรเคล่ือนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน ) 

• หนังสือรับรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือ
ใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท า
การ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำมี/ภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยให้กันได้) *** 

• กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา  & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนั
เดินทาง (ตัวจริง) 

• ส ำเนำบัตรประชำชน   / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ชุด / ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี) 

• ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย) / ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล อย่ำงละ 1 ชุด (ถ้ำมี) 
*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภำษณ์ด้วย *** 

***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ำงอ่ืนเพิม่เติม ตำมดุลพนิิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำรเพิม่เติมให้
ครบถ้วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพ่ือควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุมัติ ออกวีซ่ำส ำหรับสถำนทูต ***   

• กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  



 

• หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ 
 ของท่ำน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุ
เท่ำน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม
การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


