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นำท่ ำนชม 2 ประเทศแห่ งยุโรปตะวันออก ที่ยงั คงควำม ดั่งเดิมในด้ ำนของวัฒนธรรมและควำมเป็ นอยู่
นำท่ำนชมควำมสวยงำมของศิลปะของวัดวำอำรม และสถำนทีส่ ำคัญต่ ำงๆของศำสนำคริสต์ นิกำยออร์ โธดอกซ์
นำท่ำนชมเมืองเก่ำบริเวณทีอ่ ดีต “ จักรวรรดิออตโตมัน” อันยิง่ ใหญ่ เคยเข้ ำครอบครองและ
นำควำมเจริญเข้ ำมำ (อำณำเขตของจักรวรรดิออตโตมันทีค่ รอบคลุมถึง 3 ทวีป ได้ แก่ เอเชี ย แอฟริกำ และยุโรป)
นำท่ำนเข้ ำชม “ปรำสำทเปเลส” ปรำสำทแห่ งนีไ้ ด้ รับกำรยกย่ องว่ ำเป็ นปรำสำทอีกแห่ งทีส่ วยทีส่ ุ ดในโลก
นำท่ำนเข้ ำชม “ปรำสำทแดร๊ กคูล่ำ” ปรำสำททีไ่ ด้ รับกำรยกย่ องว่ ำสวยงำมทีส่ ุ ดในโรมำเนีย
นำท่ำนถ่ ำยภำพคู่กบั อำคำรรัฐสภำทีไ่ ด้ ชื่อว่ำมีขนำดใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก

กำหนดกำรเดินทำง
11-18 พ.ย. // 02-09 ธ.ค. 2561 /// 28 ธ.ค.-04 ม.ค. 2562 /// 17-24 ก.พ. // 08-15 มี.ค.
08-15 เม.ย. // 28 เม.ย.-05 พ.ค. 2562
(กรุณำสำรองทีน่ ั่งล่ วงหน้ ำก่ อนกำรเดินทำงอย่ ำงน้ อย 8 สัปดำห์ เพื่อควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำ)

วันที1่
23.00 น.

วันที2่
02.05 น.
04.45 น.
07.05 น.

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ – โดฮำร์
สมำชิกทุกท่ ำนพร้ อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ ำงประเทศชั้น 4 เคำร์ เตอร์ สำยกำร
กำร์ ตำร์ แอร์ เวย์ (เคำเตอร์ Q) พร้ อมเจ้ ำหน้ ำที่คอยดูแลเช็คสั มภำระและบัตรที่นั่งบนเครื่ อง

โดฮำร์ – กรุงโซเฟี ย – พิพธิ ภัณฑ์ บัลแกเรีย – มหำวิหำรอเล็กซำนเดอร์ เนฟสกี
ออกเดินทำงสู่ กรุ งโดฮำร์ ประเทศกำร์ ตำร์ ...โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR837
เดินทำงถึงประเทศกำร์ ตำร์ ให้ ท่ำนแวะพักเปลีย่ นเครื่ อง (ในเวลำเปลีย่ นเครื่ องประมำณ 2 ชั่วโมง)
ออกเดินทำงสู่ กรุ งโซเฟี ย...โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR227
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12.05 น.

ค่ำ

เดินทำงถึงท่ ำอำกำศยำนนำนำชำติ กรุ งโซเฟี ย บัลแกเรี ย หลังผ่ ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ ำ เมือง และด่ ำนศุ ลกำกรเรียบร้ อย
แล้ ว นำท่ำนออกเดินทำงเพื่อเข้ำชม “พิพิธภัณฑ์ แห่ งชำติบัลแกเรี ย” ให้ ท่ำนได้ ชมประวัติศำสตร์ ควำมเป็ นมำของชำว
บัลแกเรี ยน มีสิ่งของต่ ำงๆอันล้ำค่ ำหำยำกมำกมำยที่จัดแสดง ถูก
สร้ ำ งขึ้ นเมื่ อ ปี ค.ศ.1973 ซึ่ งครั้ งแรกได้ ถู ก สร้ ำ งเพื่ อ ให้ เป็ น
รู ป แบบข องงำนแสดงสิ น ค้ำและต่ อ มำได้ถู ก เปิ ดอย่ำ งเป็ น
ทำงกำรในปี ค.ศ.1984 เพื่อเป็ นกำรระลึกถึงในด้ำนประวัติศำสตร์
ของบัล แกเรี ยครบ 1,300 ปี ซึ่ งภำยในได้มี ก ำรสะลมสิ่ ง ของ
โบรำณประมำณ 650,000 ชิ้น ซึ่ งประกอบไปด้วยด้ำนโบรำณคดี
ศิลปะที่ ประณี ตและหำยำก ประวัติศำสตร์ และเกี่ยวกับชำติ พนั ธุ์
ของบรรพบุรุษ นำท่ำนไปชม “มหำวิหำรอเล็กซำนเดอร์ เนฟสกี”
ซึ่ งถื อเป็ นมหำวิหำรคริ สตจักรนิกำยออร์ โธด๊ อกซ์ ที่ใหญ่ อันดับหนึ่งของโลก มหำวิหำรนี้ มีรูปแบบกำรก่อสร้ำงของนี
โอไบแซนไทน์ ซึ่ งออกแบบโดยสถำปนิ ค อเล็กซำนเดอร์ โพมี รำนท์เซฟ เป็ นมหำวิหำรที่ กำรก่ อสร้ ำงในแบบโดม
หลังคำทรงกลมสี เขี ยว ที่ มีควำมสู งถึง 53 เมตร ตกแต่ งด้วย
หิ น อ่ อ นที่ วิจิ ต รตระกำรตำ ภำยในมี เนื้ อ ที่ ป ระมำณ 3,170
ตรม.ซึ่ งสำมำรถจุผูเ้ ข้ำทำพิธีได้ประมำณ 10,000 คน นำท่ำน
ไปชม “โบสถ์ เซนต์ โซเฟี ย” ซึ่ งเป็ นโบสถ์คริ สตจักรที่อยู่ใกล้ๆ
กัน ได้อีกด้วย จำกนั้น ชมอีก หนึ่ งสถำนที่ ที่ มีค วำมสวยงำม
และยังได้ ชื่อ ว่ ำเป็ นโบสถ์ ยิวที่ ใหญ่ ที่ สุด ในยุ โรปตะวันออก
เฉี ย งใต้ และใหญ่ เป็ นอั น ดั บ สำมในทวี ป ยุ โรป “โบสถ์ ยิ ว
โซเฟี ย” ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในสถำปั ตยกรรมที่อยู่ใกล้กบั ตลำดกลำง
โดยโบสถ์แห่ งนี้ มีรู ปแบบสถำปั ต ยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดยสถำปนิ กชื่ อดัง ฟริ ด ริ ช กรู นัน เกอร์
(Friedrich Grünanger) ชมพระรำชวังเดิ มที่ จัตุรัสบัทเทนเบิ ร์ก (Battenberg Square) ซึ่ งปั จจุ บันพระรำชวังแห่ งนี้ ได้
กลำยเป็ น หอศิลป์ แห่งชำติ (National Art Gallery)
บริกำรอำหำรมื้อค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักที่ :

METROPOLITAN HOTEL SOFIA หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง

วันที3่ โซเฟี ย – อำรำมรีล่ำ – พลอฟดิฟ – สุ เหร่ ำโบรำณ – โรงละครกลำงแจ้ง
เช้ ำ

เที่ยง

บริกำรอำหำรมื้อเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมที่พกั
นำท่ ำนออกเดิ นทำงไปยัง “เมื องรี ล่ำ” เป็ นเมื องที่ ต้ งั อยู่บน
ภูเขำทำงด้ำนตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศ เป็ นภูเขำสู งที่สุด
บัลแกเรี ยและเทื อกเขำบอลข่ ำน นำท่ ำนชม “อำรำมมรดก
โลกรี ล่ ำ ” เป็ นอำรำมของคริ ส ต์ นิ ก ำยออร์ โธดอกซ์ ที่ มี
ชื่ อเสี ยงที่สุดและมีผ้ ู เยี่ยมชมมำกที่ สุดของบัลกำเรี ย ตั้งอยู่
บนจุ ด ที่ มี ทิ ว ทั ศ น์ ส วยงำมของภู เขำรี ล่ ำ ได้ รั บ กำรขึ้ น
ทะเบี ยนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1983 ชมควำมสวยงำม
ของวิหำร ที่ก่อตั้งขึ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 10
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
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บ่ำย

ค่ำ

นำท่ ำนออกเดิ น ทำงสู่ “เมื องพลอฟดิฟ ” ที่ ต้ งั อยู่ท ำงด้ำนใต้ ระยะทำงห่ ำงประมำณ 100 กม. พลอฟดิ ฟ เป็ นเมื อง
ศูนย์กลำงกำรบริ หำรและกำรปกครองของจังหวัดพลอฟดิฟ ที่มีควำมใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ มีประชำกรอำศัย
อยูป่ ระมำณ 350,000 คน ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงำมระหว่ำงทำง ซึ่ งส่ วน
ใหญ่ เป็ นพื้ น ที่ ปลู กดอกไม้ที่ ใช้ท ำหัวน้ ำหอม และฟำร์ ม ปศุ สัต ว์
ต่ำงๆ / เดิ นทำงถึ ง “เมื องฟลอฟดิฟ ” นำท่ ำนชม เมื องเก่ ำพลอฟดิ ฟ
(Plovdiv Old City) ส่ วนที่ เก่ ำแก่ ข องตัวเมื องได้รับ กำรอนุ รั กษ์ทำง
สถำปั ตยกรรม ซึ่ งทำให้ พลอฟดิฟ ยังคงมีกลิ่นอำยของยุคเรอเนสซอง
จนถึง ปั จจุบนั สภำพตึ กรำมบ้ำนช่ องยังคงอนุ รักษ์ไว้ซ่ ึ งรู ปแบบเดิ ม
เป็ นที่น่ำประทับใจของนักท่องเที่ยวที่มำเยี่ยมเยือน นำท่ำนเดินชมเขต
เมื องเก่ำบนถนนที่ ปูดว้ ยแผ่นหิ นแบบโบรำณ ผ่ำนชม โบรำณสถำน
โรงละครกลำงแจ้งแบบโรมัน (Philippopolis Theatre) อำยุกว่ำ 2,000
ปี ที่ ย งั คงสภำพสมบู ร ณ์ และ สภำโรมัน (Roman Forum) ผ่ ำนชม
สุ เหร่ ำโบรำณ (Dzhumaya Mosque) สร้ำงขึ้นในศตวรรษที่ 14 ในช่วง
กำรปกครองของออตโตมันเติร์ก โดยสร้ำงทับลงไปบนโบสถ์คริ สต์
เก่ำเซ้นต์เพตก้ำ ใช้เสำขนำดใหญ่ สี่เสำคร่ อมเหนื อโถงใต้ดิน 9 โถง
โดมสุ เหร่ ำเคลือบทับด้วยตะกัว่ และมีหอขำนสู งถึง 23 เมตร โรงอำบ
น้ำแบบตุรกีโบรำณ (Turkish Bath) อำยุยอ้ นหลังไปในคริ สต์ศตวรรษ
ที่ 16 ที่ยงั คงสภำพสมบูรณ์ ปัจจุบนั ใช้เป็ นศูนย์วฒั นธรรม
บริกำรอำหำรมื้อค่ำ ณ ภัตตำคำรจำกนั้นนำคณะท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ ที่พกั
พักที่ : IMPERIAL HOTEL PLOVDIV หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง

วันที4่ พลอฟดิฟ – ชมเมือง – เวลีโค ทำร์ โนโว – บูคำเรสต์ (โรมำเนีย)
เช้ ำ

เที่ยง
บ่ำย

บริกำรอำหำรมื้อเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมที่พกั
น ำท่ ำ นออกเดิ น ทำงมุ่ ง หน้ ำ สู่ “เมื อ งเวลี โค ทำร์ โนโว” ชมอำคำรบ้ำ นเรื อ นสวยงำมแปลกตำที่ ป ลู ก สร้ ำ งแบบ
สถำปัตยกรรมผสมผสำนแบบ Bulgarian National Revival ซึ่ งบำง
ที ก็ถูกเรี ยกว่ำ บัลแกเรี ยนเรอเนสซองส์ (Bulgarian Renaissance)
เวลีโค ทำร์ โนโว เป็ นเมืองเก่ำแก่ที่ต้ งั อยู่ริมแม่น้ ำยำนตำ ที่ มีควำม
ใสสะอำดรำวกับกระจกสะท้อนอยู่เบื้ องล่ำง นอกจำกนั้นยังเคย
เป็ นเมื อ งหลวงแห่ งที่ ส องของอำณำจักรบัลแกเรี ย เป็ นเมื องที่ มี
ป้ อ มปรำกำร โบสถ์ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ มำกมำย นอกจำกนี้ แล้ว แห่ ง
ประวัติศำสตร์ แห่ งนี้ ยงั ได้ชื่อว่ำเป็ นหนึ่ งในดินแดน ที่มีกำรตั้งถิ่น
ฐำนที่เก่ำแก่ที่สุดในบัลแกเรี ยอีกด้วย
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
น ำท่ ำ นชมซำกปรำสำทปรั ก หั ก พัง อัน โดดเด่ น ของเมื อ ง
“ปรำสำทซำรี เวทส์ ” (Tsarevets Castle) ซึ่ งภำยในมี อำคำร
และป้ อ มปรำกำรรำยอยู่ ร ำยล้อ ม ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ำรท ำนุ
บ ำรุ งรั ก ษำเอำไว้ม ำกมำยพอสมควร จำกนั้ น ไปชมควำม
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ค่ำ

งดงำมของอำคำรบ้ำนเรื อนที่ ย่ำนถนนกูร์โก้ (Gurko Street) ที่ นี่ท่ำนจะพบกับบ้ำนที่ มีกำรอนุ รักษ์ไวในแบบเดิ ม โดย
บ้ำนแต่ละหลังนั้นมีคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ มำกมำย นำท่ำนออกเดิ นทำงสู่ “เมื องรู เซ” (RUSE) ข้ำมพรมแดนไปยัง
โรมำเนีย นำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองบูคำเรสต์ ” เมืองหลวงประเทศโรมำเนีย
บริกำรอำหำรมื้อค่ำ ณ ภัตตำคำร / จำกนั้นนำคณะท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ ที่พกั
พักที่ : CROWN PLAZA HOTEL หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง

วันที5่
เช้ ำ

เที่ยง
บ่ำย

ค่ำ

บูคำเรสต์ – ซินำยำ – ปรำสำทเปเลส – บรำน – เข้ ำชมปรำสำทแดร็กคูล่ำ
บริกำรอำหำรมื้อเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมที่พกั
นำท่ ำนออกเดิ น ทำงไปยัง “เมื องซิ นำย่ ำ” ซึ่ งตั้งอยู่ท ำงทิ ศ เหนื อ ระยะทำงประมำณ 80 กม. เมื องซิ น ำย่ำ ตั้งอยู่ใน
จังหวัดพรำโฮว่ำและเป็ นพื้นที่ ทำงด้ำนประวัติศำสตร์ ของมันเทเนี ย และมีชื่อเสี ยงทำงด้ำนเป็ นเนิ นเขำสู งที่ อยู่เหนื อ
ระดับน้ ำทะเลประมำณ 760-860 เมตรและเป็ นที่ ตั้งของ
สกี รีส อร์ ท อี กด้วย น ำท่ ำนเข้ ำชม “ปรำสำทเปเลส” ซึ่ ง
ตั้งอยู่ในหุ บเขำบูเซกิใกลักบั เมืองซิ นำย่ำ เป็ นปรำสำทที่
ประทับในฤดู ร้อนของกษัตริ ย ์ ปรำสำทแห่ งนี้ ได้รับกำร
ยกย่องว่ำเป็ นปรำสำทอีกแห่ งที่สวยที่สุดในโลก เนื่องจำก
ตั้งอยู่กลำงป่ ำสนบนเทื อกเขำคำร์ เปเที ยน ปรำสำทนี้ ถูก
สร้ ำงขึ้ นโดยเจ้ำชำยคำลอสที่ 1 กษัตริ ยแ์ ห่ งโรมำเนี ยใน
สมัยศตวรรษที่ 19 ใช้เวลำสร้ำงนำนถึง 10 ปี โดยเริ่ มปี ค.ศ.1873-1973 ควำมงดงำมของปรำสำทแห่ งนี้ มิใช่อยู่ที่ควำม
ยิ่งใหญ่ ของตัวปรำสำทแต่ อยู่ที่กำรตกแต่ งภำยในอย่ำงหรู หรำงดงำม เป็ นปรำสำทที่ รวบรวมงำนศิ ลปะที่ ส วยงำม
มำกมำยจำกประเทศต่ำงๆ ในยุโรป เช่น โคมไฟระย้ำจำกอิตำลี รู ปภำพติดผนังจำกฝรั่งเศส ฯลฯ
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองบรำน” ที่ ต้ งั อยู่ทำงด้ำนตะวันออก ระยะทำงห่ ำงประมำณ 30 กม. เมืองบรำน เป็ น เมืองซึ่ งได้
ชื่ อว่ำเป็ นที่ อยู่ของแวมไพร์ หรื อแดร๊ กคูล่ำ นำท่ำนเข้ำชม
“ปรำสำทบรำน” (Bran Castle) หรื อที่รู้จกั กันในนำมของ
“ปรำสำทแดร๊ กคู ล่ ำ” (Dracula’s Castle) ปรำสำทนี้ ถู ก
สร้ำงขึ้ นในในศตวรรษที่ 14 เป็ นปรำสำทที่ได้ รับกำรยก
ย่ องว่ ำสวยงำมที่สุดในโรมำเนีย ตั้งเด่ นเป็ นสง่ ำอยู่บนยอด
เขำ สร้ำงขึ้ นเพื่อเป็ นป้ อมควบคุมเส้นทำงกำรค้ำและเก็บ
ภำษี ระหว่ำงแคว้นวำลันเซี ย และแคว้นทรำนซิ ลวำเนี ย
ภำยในตัวปรำสำทมีห้องต่ำงๆมำกมำย ซึ่ งจัดแสดงวิถีควำมเป็ นอยู่ ห้องแสดงอำวุธโบรำณ ตูโ้ บรำณอำยุหลำยร้อยปี ที่
แกะสลักลวดลำยสวยงดงำม นอกจำกนี้ ยงั มี กำรจัดแสดงสิ่ งของเครื่ องใช้อีกมำกมำย ให้ท่ำนได้ชมและถ่ำยรู ป ตำม
อัธยำศัย
บริกำรอำหำรมื้อค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักที่ : HOTEL RAMADA BRASOV หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง

วันที6่ บรำซอฟ – โบสถ์ ดำ – บูคำเรสต์
เช้ ำ

บริกำรอำหำรมื้อเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมที่พกั
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เที่ยง
บ่ำย

ค่ำ

นำท่ำนออกเดิ นทำงสู่ “เมื องบรำซอฟ” นำท่ ำนชมควำมสวยงำมของเมืองบรำซอฟที่ ถูกสร้ำงด้วยสถำปั ตยกรรมที่ มี
ควำมงดงำม ซึ่ งมี ชำวโรมำเนี ยนอำศัยอยู่ ทำงด้ำนตะวันตกและตะวันตกเฉี ยงใต้ของเมื อง ส่ วนชำวฮังกำเรี ยนอยู่
ทำงด้ำนตะวันออก พวกเยอรมันอำศัยอยู่ทำงด้ำนเหนื อ
และรอบๆ ตัวเมื อง นำท่ ำนชม “โรงเรี ยนแห่ งแรกของ
ประเทศโรมำเนี ย ” (Romanian first school) ชมย่ำนใจ
กล ำงเมื อ งและจั ตุ รั ส กลำงเมื อ งซึ่ งมี ห อนำฬิ ก ำที่
สวยงำมสู งโดดเด่ น ที่ แสดงเวลำให้กบั ผูค้ นที่ เดิ นผ่ำน
ไปมำ นำท่ ำนชมภำยนอก “โบสถ์ ดำ” (Black Church)
เป็ นโบสถ์ที่ มีชื่ อเสี ยงซึ่ งจัด เป็ นโบสถ์ส ถำปั ตยกรรม
โกธิ คที่ ใหญ่ ที่สุ ดของโรมำเนี ย แต่ ได้ส ร้ ำงขึ้ นให้เป็ น
โบสถ์โรมันคำธอลิ คเพื่ ออุทิศให้พระแม่ มำรี เพื่ อทดแทนโบสถ์หลังเก่ ำที่ มีกำรปฏิ รูปสร้ำงขึ้ นในปี ค.ศ.1383-1385
หลังจำกที่ถูกพวกมองโกลบุกเข้ำมำทำลำยเมื่อปี ค.ศ.1242 และปี ค.ศ. 1477 ก็ได้มีกำรก่อสร้ำงเพิ่มเติมขึ้นอีกหลังจำกที่
พวกเตอร์กิสบุกเข้ำทำลำยในปี ค.ศ.1421
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ออกเดินทำงสู่ “กรุ งบูคำเรสต์ ” ที่ ต้ งั อยู่ทำงด้ำนใต้ห่ำงประมำณ 170 กม. ศุลกำกร นอกจำกนี้ ยงั เป็ นเมืองอุตสำหกรรม
และเศรษฐกิ จของประเทศ ตั้งอยู่ทำงตะวันตกเฉี ยง
ใต้ ของประเทศ ซึ่ งตั้งอยู่ริม ฝั่ งแม่ น้ ำแดมโบวิ ด ำ
เมื อ งบู ค ำเรสต์ เป็ นเมื องที่ ใหญ่ ที่ สุ ด เป็ นอัน ดับ 6
ของสหภำพยุ โ รป เป็ นหนึ่ งในศู น ย์ก ลำงด้ ำ น
อุต สำหกรรมและกำรขนส่ งของยุโ รปตะวัน ออก
เป็ นเมืองหนึ่งที่ร่ ำรวยที่สุดและครอบคลุมสิ่ งอำนวย
ควำมสะดวกด้ ำ นกำรประชุ ม กำรศึ ก ษำ ทำง
วัฒนธรรม.
บริกำรอำหำรมื้อค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักที่ : CROWN PLAZA HOTEL หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง

วันที7่
เช้ ำ

บูคำเรสต์ – อำคำรรัฐสภำใหญ่ เป็ นอันดับ 2 ของโลก - ชมเมือง
บริกำรอำหำรมื้อเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมที่พกั
นำท่ำนชมควำมสวยงำมของ เมืองบูคำเรสต์ ชม จัตุรัสแห่ งกำรปฎิวตั ิ (Revolution Square) โอเปร่ ำเฮ้ำส์ (Opera House)
โรงทหำรแห่ งชำติ (National Military Academy) ผ่ำน
ชม ประตู ชัย ซึ่ งตั้งอยู่บ นถนนคิ ส เซเลฟฟ ซึ่ งสร้ ำง
เลี ยนแบบประตู ชัย ในกรุ งปำรี ส ในสถำปั ต ยกรรม
แบบโรมำเนี ย (Romanian Athenaeum) ให้ ท่ ำ นได้
พักผ่อนตำมอัธยำศัย เลือกซื้ อสิ นค้ำที่ย่ำนเมืองเก่ำซึ่ ง
เป็ นศู น ย์ก ลำงของกรุ ง บู ค ำเรสต์ น ำท่ ำ นน ำท่ ำ น
ถ่ ำ ยภำพ ด้ ำ นน อกคู่ กั บ “อำคำรรั ฐสภ ำ” ห รื อ
“ท ำเนี ย บประธำนำธิ บ ดี ” ของประเทศโรมำเนี ย
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เที่ยง
บ่ำย

(Palace of the Parlia ment) ทำเนี ยบประธำนำธิ บดี ที่ใหญ่โตโอฬำรของอดี ตประธำนำธิ บดี จอมเผด็จกำร นิ โคไล เชำ
เชสคู โดยทำเนี ยบประธำนำธิ บดีแห่ งนี้ ได้ รับกำรยกย่ องว่ ำเป็ นอำคำรรั ฐสภำนีไ้ ด้ ชื่อว่ ำมีขนำดใหญ่ เป็ นอันดับ 2 ของ
โลก รองจำกตึกเพนตำกอนของสหรัฐอเมริกำ
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนชม กรุ งบูคำเรสต์ ที่ ได้รับสมญำนำมว่ำ ปำรี สน้อยแห่ งยุโรปตะวันออก เนื่ องจำกในสมัยก่ อนชนชั้นสู งของ
โรมำเนียนิ ยมส่ งบุตรหลำนไปเรี ยนที่ฝรั่งเศส จึงได้รับอิทธิ พลจำกวัฒนธรรมฝรั่งเศสทั้งในด้ำนแฟชัน่ และศิลปะรวมทั้ง
สถำปั ตยกรรมซึ่ งยังปรำกฏให้เห็นอย่ำงมำกมำย มีเวลำให้ท่ำนได้อิสระกับกำรช้อปปิ้ งสิ นค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึก
ตำมอัธยำศัย...ได้ เวลำสมควรนำท่ ำนเดินทำงสู่ สนำมบินบูคำเรสต์

คำ่

อิสระกับอำหำรมื้อคำ่ ตำมอัธยำศัยเพื่อควำมสะดวกในกำรช้ อปปิ้ งของทุกท่ ำน

วันที8่ บูคำเรสต์ - โดฮำ (กำตำร์ ) - กรุงเทพฯ
00.35 น.
05.20 น.
08.00 น.
19.00 น.

ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯโดยสำยกำรบินกำต้ ำร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR 220
เดินทำงถึงกรุ งโดฮำ ประเทศกำต้ ำร์ (แวะพักเปลีย่ นเครื่ อง)
เหิรฟ้ ำสู่ กรุ งเทพฯโดยสำยกำรบินกำต้ ำร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR 832
เดินทำงถึงท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภำพพร้ อมควำมประทับใจ

หมำยเหตุ
โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่ องจำกสภำพ ลม ,ฟ้ ำ , อำกำศ,กำรล่ ำช้ ำอันเนื่ องมำจำกสำยกำร
บิน และสถำนกำรณ์ ในต่ ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพื่อควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง โดย เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์ ได้ มอบหมำยให้
หัวหน้ ำทัวร์ ผ้นู ำทัวร์ มีอำนำจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ำรตัดสินใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสำคัญ
อ ัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่วง

ผูใ้ หญ่พ ัก
ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุตา
่ กว่า 12 ปี เด็กอายุตา
่ กว่า 12 ปี พ ักท่านเดียว / ห้อง
พ ักก ับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน พ ักก ับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
จ่ายเพิม
่
( มีเตียงเสริม )

02-09 ธ.ค. 2561

53,900

53,900

53,900

15,500

28 ธ.ค.-04 ม.ค. 2562

59,900

59,900

59,900

15,500

17-24 ก.พ. 2562

49,900

49,900

49,900

14,500

08-15 มี.ค. 2562

49,900

49,900

49,900

14,500

08-15 เม.ย. 2562

59,900

59,900

59,900

16,500

28 เม.ย.-05 พ.ค. 2562

55,900

55,900

55,900

15,500

ต้ องกำรเดินทำงโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิม่ เติมจำกเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริษัทฯ

อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-โซเฟี ย//บูคำเรสต์-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตำมระบุหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยูใ่ นแถบที่มี
อุณหภูมิต่ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์หรื อกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำ
ให้ตอ้ งมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
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ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่ วีซ่ำยุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่วำ่ ท่ำน
จะผ่ำนกำรพิจำรณำหรื อไม่ก็ตำม
ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่ำบริ กำรนำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ผมู ้ ีประสบกำรณ์นำเที่ยวให้ควำมรู ้ และคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท

อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรี ด ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ ณ โรงแรมที่พกั (ทำงบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่ำนเนื่ องจำกป้ องกันกำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตัวเข้ำมำ
ในโรงแรมที่พกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรเข้ำห้องพักสำหรับทุกท่ำน)

ค่ ำทิปพนักงำนขับรถในยุโรปท่ ำนละ 12 ยูโร
ค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ตำมวัฒนธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลก ท่ ำนละ 100 บำทต่ อวัน
เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ ั่ง และกำรชำระเงิน
กรุ ณำจองล่วงหน้ำพร้อมชำระงวดแรก 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์สำเนำหน้ำหนังสื อเดินทำง Passport มำยังบริ ษทั ฯ
และค่ำใช้จ่ำยส่วนที่เหลือกรุ ณำชำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกกำรเดิ นทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และ
หรื อ ผูร้ ่ วมเดิ นทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ ำน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทำงบริ ษทั ฯ ยินดี คืนเงิ นให้ท้ งั หมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรื อจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิ ดเหตุจำเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหำย สู ญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บ ที่ นอกเหนื อควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
เนื่ องจำกรำยกำรทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์ กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำ และออก
ประเทศไม่วำ่ ในกรณี ใดก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่วำ่ จะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมำยเหตุ
• ทำงบริ ษัทฯ จะทำกำรยื่นวีซ่ำของท่ ำนก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ูสำรองที่นั่งครบ 25 ท่ ำน และได้ รับคิวกำรตอบรั บจำกทำงสถำนทูต เนื่ องจำกบริ ษทั ฯจะต้องใช้
เอกสำรต่ำงๆที่เป็ นกรุ๊ ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋ เครี่ องบิน ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมำจำกทำงยุโรป ประกันกำรเดิ นทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 15
ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่ วีซ่ำให้กบั ทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง
• หำกในช่ วงที่ท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ ปในกำรยื่นวีซ่ำเต็ม ทำงบริ ษท
ั ฯต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซึ่ งทำงท่ำนจะต้องเดิ นทำงมำยืน่ วีซ่ำด้วยตัวเอง
ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
• เอกสำรต่ ำงๆที่ใช้ ในกำรยื่ น วีซ่ำท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทู ตเป็ นผูก้ ำหนดออกมำ มิ ใช่ บริ ษท
ั ทัวร์ เป็ นผูก้ ำหนด ท่ำนที่ มีค วำมประสงค์จะยื่นวีซ่ ำ
ท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่
เพียงตัวกลำง และอำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่ วีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั ทำงท่ำน
• กรณีวซ
ี ่ ำที่ท่ำนยื่นไม่ ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ ำนจะต้ องเสียค่ ำใช้ จ่ำยจริงที่เกิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำและค่ำดำเนินกำร ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วำ่ จะผ่ำนหรื อไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ
- ค่ ำมัดจำตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมำจริง ณ วันยื่นวีซ่ำ ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสำรที่สำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋ เครื่ องบินถ้ำ
ออกตัว๋ มำแล้วจะต้องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนี ยมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วัน (ตำมกฎของแต่ละ
สำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตัว๋ ท่ำนจะเสี ยแต่ค่ำมัดจำตัว๋ ตำมจริ งเท่ำนั้น
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ค่ ำห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้ำคณะออกเดิ นทำงได้ และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจำห้องใน 2 คืนแรกของกำรเดิ นทำงหำก
ท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรชี้ แจงให้ท่ำนเข้ำใจ
หำกท่ ำนผ่ ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด 100%
ทำงบริ ษัท ฯ เริ่ มต้ น และจบ กำรบริ กำร ที่สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่ำนเดิ นทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรื อต่ำงประเทศ และจะสำรองตัว๋ เครื่ องบิ น หรื อ
พำหนะอย่ำงหนึ่ งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดิ นทำงมำสนำมบิน ทำงบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่ วนนี้ เพรำะเป็ นค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนื อจำกโปรแกรม
กำรเดินทำงของบริ ษทั ฯ ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยำนพำหนะ

เงื่อนไขกำรยกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทำงช่ วงวันหยุด หรื อเทศกำลและกรุ๊ ปทีต่ ้ องกำรันตีมัดจำกับสำย
กำรบิน หรื อ กรุ๊ปทีม่ กี ำรกำรันตีค่ำมัดจำทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรื อต่ ำงประเทศและไม่ อำจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 10,000 บำท
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 50 % ของรำคำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 20 วัน - เก็บค่ำบริ กำรทั้งหมด 100 %

เอกสำรทีใ่ ช้ ในกำรยื่นขอวีซ่ำ VISA
หนังสื อเดินทำงทีเ่ หลืออำยุใช้ งำนไม่ ต่ำกว่ ำ 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ
รู ปถ่ ำยสี (ต้ องถ่ ำยไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ฉำกหลังเป็ นสี ขำวเท่ ำนั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จำนวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทำง
หลักฐำนแสดงสถำนะกำรทำงำน 1 ชุ ด
* ค้ ำขำย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิ ชย์หรื อใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทำง อำยุยอ้ นหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต
*ข้ ำรำชกำรและนักเรียน หนังสื อรับรองจำกต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภำษำอังกฤษ
หลักฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่ำนั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจำกออมทรัพย์ และเอกสำร
แสดงทำงกำรเงินอื่นๆ สำมำรถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐำนกำรเงินของท่ ำนสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่
ละสถำนทูตพร้ อม Statement และ สำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ ำ ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณำสะกดชื่อให้
ตรงกับหน้ำพำสปอร์ ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนำที่ท่ำนจะใช้ยนื่ วีซ่ำ (ใช้เวลำดำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันทำกำร)
* เด็กต้องทำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรื อมำรดำ
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด
กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 20 ปี บริ บูรณ์ / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่ งจดหมำยต้องออกโดยที่วำ่ กำรอำเภอ
สำเนำบัตรประชำชน หรื อ สำเนำสู ติบัตร 1 ชุ ด
สำเนำทะเบียนบ้ ำน 1 ชุ ด
สำเนำทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุ ด
สำเนำใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ำมี) 1 ชุ ด
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[WQR0708S-Bulgaria&Romania (8days)]

กำรบิดเบือนข้ อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้ เดินทำงเข้ ำประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้วำ่ ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยืน่ คำร้องใหม่ก็ตอ้ งชำระค่ำธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง
หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่ วมมือในกำรเชิญท่ ำนไปสัมภำษณ์ ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริ ษทั
ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริ ษทั ฯใคร่ ขอรบกวนท่ำนจัดส่ง
เอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
กรณีทที่ ่ ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้ วซี ่ ำแล้ ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำ
ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนำมของบริ ษทั ฯ
ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ ำนทีม่ เี อกสำรพร้ อมและมีควำมประสงค์ ทจี่ ะเดินทำงไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตำมทีร่ ะบุเท่ ำนั้น กำร
ปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยืน่ วีซ่ำปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในกำรยืน่ ขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำร
คืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นหลัก
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