
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทวัรย์ุโรป : รหสั EUR2016 



วนัพฤหสับดี 
ท่ี 11 มิ.ย. 63 

ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู                                                                                                                               

21.30 น.  บริษทัฯ ขอเชญิท่านทีจุ่ดนัดพบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูทางเข้าเลขท่ี 4 
เคาน์เตอร ์G สายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน์ (AUSTRIAN AIRLINES)  ขอให้ท่านสงัเกต
ป้าย  “ALLIANCE CONSORTIUM ”  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอคอยให้การต้อนรบัและอ านวย
ความสะดวกแด่ท่านก่อนขึน้เครื่อง....      

23.45 น.   เหนิฟ้าสู ่เมืองโซเฟีย  ประเทศบลัแกเรีย  โดยสายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน์ เท่ียวบิน
ท่ี OS 026  (ใชเ้วลาบนิโดยรวม 10 ชัว่โมง 50 นาท)ี   

วนัศกุร ์
ท่ี 12 มิ.ย. 63 

สนามบินเวียนนา ( แวะเปล่ียนเครื่อง )  – โซเฟีย – ชมเมือง – มหาวิหารอเลก็ซานเดอร ์เนฟ
สกี – โบสถโ์ซเฟีย – จตุัรสับทัเทนเบิรก์ – ช้อปป้ิง  

05.35 น. ถงึกรงุเวียนนา  ประเทศออสเตรีย  เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง และใหท้่านไดย้ดืเสน้ยดืสาย......  
หมายเหตุ : เนือ่งจากเราเดนิทางมาเป็นหมู่คณะ ดงันัน้เมือ่เครือ่งลงจอดแลว้.....รบกวนผูเ้ดนิทาง
ทุกท่านโปรดรอหวัหน้าทวัรอ์ยู่บนเครือ่งก่อน  เพือ่ทีห่วัหน้าทวัรจ์ะไดน้ าท่านลงจากเครือ่งพรอ้มๆ
กนั ไปขึน้รถต่อไปยงัอาคารส าหรบัผูโ้ดยสารต่อเครือ่ง เพือ่ป้องกนัการสบัสนและพลดัหลงกนั   

10.15 น.  ออกเดนิทางต่อสู่  เมืองโซเฟีย  ประเทศบลัแกเรีย  โดยสายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน์   
เทีย่วบนิที ่  OS 795 ( ใชเ้วลาบนิโดยรวม 1 ชัว่โมง 30 นาท ี) 

12.45 น. เมื่อเครื่องบินสัมผัสขอบฟ้า น าท่านเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศบลัแกเรีย คณะเดินทางถึง  
ท่าอากาศยานโซเฟีย (Sofia Airport)  น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับ
กระเป๋าสมัภาระ ผา่นกรมศุลกากรเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  ทางหวัหน้าทวัรแ์ละมคัคุเทศน์ทอ้งถิน่จะน า
คณะท่านฯ ขึ้นรถปรับอากาศเข้าสู่ตัวเมือง โซเฟีย (Sofia) เมืองหลวงของบัลแกเรียที่มี
ประวตัศิาสตร์เก่าแก่ยาวนานถงึ  7,000  ปี  ซึ่งยงัคงเหลอืร่องรอยให้เหน็จากโบราณสถานในยุค
ต่างๆ   อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงศูนยก์ลางของการขนสง่สนิคา้ทางบกทีส่ าคญั ของคาบสมุทรบอลข่านอกี
ด้วย พาท่านเดินชมเมือง และ มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี” (Alexander Nevsky 
Cathedral)  ซึ่งถอืเป็นมหาวหิารครสิตจกัรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อนัดบัต้นๆของภูมภิาคนี้  มี
รูปแบบการก่อสร้างของนีโอไบแซนไทน์ออกแบบโดยสถาปนิค อเล็กซานเดอร์  โพมรีานท์เซฟ 
ก่อสรา้งในแบบโดมหลงัคาทรงกลมสเีขยีว สงูถงึ  53 เมตร ตกแต่งดว้ยหนิอ่อนทีว่จิติรตระการตา  

 
 



 น าท่านแวะถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์โซเฟีย (The Sofia Synagogue) หน่ึงในสถาปตัยกรรมเอกของ
เมอืง เป็นโบสถท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในยุโรปตะวนัออกเฉียงใต ้และใหญ่เป็นอนัดบัสามในทวปียุโรป ผ่านชม
ท าเนียบประธานาธิบดี  และโบสถเ์ก่าแก่เซนต์จอรจ์ (St.George)  เป็นโบสถ์ครสิต์ที่ถูกสรา้ง
ขึ้นโดยชาวโรมัน ในศตวรรษที่ 4  ต่อด้วยแวะชม พระราชวงัเดิม ณ จตุัรสับทัเทนเบิร์ก 
(Battenberg Square) ซึ่งปจัจุบนัพระราชวงัแห่งน้ีได้กลายเป็น หอศิลป์แห่งชาติ (National Art 
Gallery)  จากนัน้ขอเชญิท่านอสิระเลอืกซื้อสนิคา้แบรนด์ทอ้งถิน่ สนิคา้พืน้เมอืงระดบัอนิเตอร์ และ
สินค้านานาชาติตามอัธยาศยั ณ ถนนช้อปป้ิงวิโตชา (Vitosha Boulevard) แหล่งช้อปป้ิงที่มี
ชื่อเสียงของเมืองโซเฟีย  และยังถนนคนเดินในยามค ่าคืน เป็นจุดศูนย์รวมของนักท่องเที่ยว 
นอกจากนี้ยงัมรีา้นอาหาร คอฟฟ่ีชอ้ป และบารเ์ลก็ๆน่ารกัอกีดว้ย  

ค ่า  ร่วมรบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร 
 พกัคา้งคนื ณ  FESTA HOTEL,SOFIA หรือเทียบเท่า  (คืนท่ี 1) 
วนัเสาร ์
ท่ี 13 มิ.ย. 63 

โซเฟีย – อารามมรดกโลกริล่า – พลอฟดิฟ – ชมเมือง – เขตเมืองเก่า – ช้อปป้ิง 

เชา้  อรุณสวสัดิ.์...รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางสู่ อารามมรดกโลกริล่า (Rila Monastery) ตัง้อยู่บนเขารลิ่าทางตอนใต้ของนคร

หลวงโซเฟีย บนความสงู 1,147 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล  ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่10 โดยนกับุญ
จอหน์แห่งลรี่า  ซึง่รุ่งเรอืงมากในสมยันัน้  ถงึขนาดตวัอาคารหลกัขนาดใหญ่ยงัสรา้งดว้ยทองค าแท้
แห่งเดยีวในบลักาเรยี  และเป็นทีร่วบรวมเกบ็ของล ้าค่าไวเ้ป็นจ านวนมาก   ได้รบัการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1983 (UNESCO WORLD HERITAGE)  อิสระให้ท่านได้เยี่ยมชม
สถานที ่ชมความเก่าแก่ของอารามทีเ่งยีบสงบแห่งนี้   สมควรแก่เวลา...น าท่านลงจากเขารลิ่า 

 
เทีย่ง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 



บ่าย คณะออกเดนิทางต่อสู่  เมืองพลอฟดิฟ 
(Plovdiv) เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสอง
ของประเทศบัลแกเรียรองจากเมือง
โซเฟีย อดีตเคยเป็นเมืองหลวงในยุค
กษตัรยิฟิ์ลปิที ่2 แห่งมาซโิดเนีย พระราช
บิ ด า ข อ ง อ เ ล็ ก ซ าน เ ด อ ร์ ม ห า ร า ช 
กษัตรยิ์ฟิลิปได้เปลี่ยนชื่อเมอืงนี้เป็นฟีลี
โปโปลสิมาก่อน   ตัง้อยู่บนฝ ัง่แมน่ ้ามารทิ
ซา  ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาเจ็ดลูก จงึถูก
ขนานนามว่า เมอืงแห่งขุนเขาทัง้เจด็  แมว้่าปจัจุบนั
จะเหลอืภูเขา 6 ลูกก็ตาม เป็นเมอืงที่มชีื่อเสยีงดา้น
ความเก่าแก่และวัฒนธรรมที่หลากหลายและ
ประวตัศิาสตรน์ับพนัปี....จนไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น
เมืองมรดกทางวัฒนธรรมของโลก  โดยยูเนสโก 
UNESCO ในปี 2019  พาท่าน ชมเขตเมืองเก่า 
เดนิลดัเลาะบนถนนปหูนิคอบเบลิไปเรื่อยๆ ซึง่จะท า
ใหท้่านหลงเสน่หข์องเมอืงนี้  ตรอกเลก็ซอยน้อยทีม่ี
อาคารบ้านเรือนจากยุคเรอเนสซองส์  เรียกว่า 
จอรเ์จียด้ีเฮาส์  ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ของอาคารในยุค
ฟ้ืนฟูของบลัแกเรยี  หลงัจากไดเ้อกราชคนืจากออต
โตมัน นอกจากนี้ ยังมีศิลปะวัตถุ โบราณและ
อนุสาวรยีท์ีม่คุีณค่าทางประวตัศิาสตร์มากที่สุดแห่ง
หนึ่งของโลกด้วย  เช่น  โบราณสถานโรงละคร
กลางแจ้งแบบโรมัน (Roman Amphitheatre) เ ป็นต้น และน าชมภายนอกโบสถ์เซนต์
สคอนสแตนติลและเฮเลน่า (St. Constantine and Helena Church ) หนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่
ทีสุ่ดของเมอืง อดตีเคยเป็นก าแพงป้อมปราการของเมอืงบรวิาร  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1832  จากนัน้
อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นและชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง รวมไปถงึของทีร่ะลกึน่ารกัๆบน “ จตุัรสั สแตม
โบลอฟ” (Stambolov Square)  และ “ถนนอเล็กซานดาร์” (Alexandar Street) เป็นไฮไลท์
ส าคญัของเมอืงและยงัเป็นแหล่งชอ็ปป้ิงที่ส าคญั   เนื่องจากมรี้านรวงน้อยใหญ่   ร้านอาหารและ
บารเ์ลก็ๆตกแต่งสไตลน่์ารกัๆ   

ค ่า  ร่วมรบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร 
 พกัคา้งคนื ณ KENDROS  HOTEL , PLOVDIV  หรือเทียบเท่า  (คืนท่ี 2) 

 
 

 



วนัอาทิตย ์
ท่ี 14 มิ.ย. 63 

พลอฟดิฟ – เวลีโค ทราโนโว – ชมเมือง – ซากปราสาทซาเรเวทส ์– รเูซ (บลัแกเรีย)  

เชา้  อรุณสวสัดิ.์...รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 
 คณะท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเวลีโค ทราโนโว (Veliko Tarnovo) เมืองแห่งประวตัิศาสตร์ของ

ประเทศบลัแกเรยี ไม่เพยีงแต่เป็นเมอืงที่มปีระวตัิศาสตร์ และประเพณีอนัยาวนานมาก  ยงัเป็น
เมอืงหลวงของจกัรวรรดบิลัแกเรยีทีส่อง  อุดมไปดว้ยพพิธิภณัฑแ์ละสถานทีท่างประวตัศิาสตร ์  น า
ท่านชมความสวยงามของเมืองเก่าแก่ ทีอ่ยู่รมิแม่น ้ารมิแม่น ้ายานตา ทีม่คีวามใสสะอาดราวกบั
กระจกสะท้อนอยู่ เบื้องล่าง และอยู่ท่ามกลางหุบเขา และเดินเล่นที่ถนนซาโมวอดสก้า 
(Samovodska) ซึง่เป็นถนนทีไ่ดร้บัความนิยมส าหรบันกัท่องเทีย่วเป็นอย่างมาก เนื่องจากมสีนิคา้
ทอ้งถิน่และของทีร่ะลกึขายจ านวนมาก อสิระใหท้่านเดนิจบัจ่ายใชส้อยตามอธัยาศยั..... 

 
เทีย่ง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย จ า ก นั ้ น พ า ท่ า น  ช ม ซ า ก ป ร า ส า ท 

ซา เร เวทส์  (Tsarevets Fortress) ป้ อ ม
ปราการและพระราชวังที่แข็งแกร่งในยุค
จกัรวรรดบิลัแกเรยี (ยุคกลาง) ตัง้อยู่บนเนิน
เขาซาเรเวทส์ (Tsarevets Hill) (1185-1393) 
ด้วยก าแพงที่หนากว่า 3 เมตร ประตูทางเข้า 
3 ทาง มีหอคอยบอลด์วินทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้   มีพระราชวังตัง้อยู่ตรงกลางที่มี
ก าแพงปิดลอ้มอกีชัน้หนึ่ง ภายในก าแพงเมอืงเต็มไปที่อยู่อาศยัของช่างฝีมอืและสถานที่ฝึกอบรม
ช่างฝีมอื  เพื่อรบัใช้งานทางครสิตจกัร....แล้วเดนิทางต่อขา้มเสน้แบ่งเขตพรมแดนตามธรรมชาติ
จากโรมาเนียสู่บลัแกเรยีที ่เมืองรเูซ (Ruse) เมอืงใหญ่อนัดบั 5 ของประเทศบลัแกเรยี (Bulgaria) 
ไดร้บัขนานนามว่าเป็น ลิตเต้ิลเวียนนา (Little Vienna) เป็นทีรู่จ้กักนัมากในช่วงศตวรรษที ่19 - 
20 โดยเฉพาะความโดดเด่นทางด้าน สถาปตัยกรรมแบบนีโอ-บาโรก และนีโอ-โรโคโค (Neo-



Baroque and Neo-Rococo) และยงัเป็นอกีหนึ่งเมอืงทีด่งึดดูนักท่องเทีย่วใหม้าเยอืนไดเ้ป็นจ านวน
มากในทุกๆปี  จนไดเ้วลาอนัสมควร....น าท่านเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั   

ค ่า  ร่วมรบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร 
 พกัคา้งคนื ณ   COSMOPOLITAN  HOTEL , RUSE หรือเทียบเท่า  (คืนท่ี 3) 
วนัจนัทรท่ี์ 
15 มิ.ย. 63 

รเูซ (บลัแกเรีย) – บูคาเรสต ์ – พิพิธภณัฑห์มู่บ้าน – ชมเมือง – ช้อปป้ิง – ซินายา  

เชา้  อรุณสวสัดิ.์...รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 
 น าคณะเดนิทางสู่ กรงุบูคาเรสต์ (Bucharest) เมอืงหลวงของประเทศโรมาเนีย ตัง้อยู่รมิฝ ัง่แม่น ้า

แดมโบวดิา  และยงัเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 6 ของสหภาพยุโรป  เป็นหน่ึงในศูนยก์ลางด้าน
อุตสาหกรรมและการขนสง่ของยุโรปตะวนัออก  เป็นเมอืงหนึ่งทีร่ ่ารวยทีสุ่ดและครอบคลุมสิง่อ านวย
ความสะดวกดา้นการประชุม การศกึษา และวฒันธรรม.... 

เทีย่ง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน (Muzeul 

Satului หรือ Village Museum) เป็นพพิธิภณัฑ์
กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่แห่งหนึ่งของ
ยุ โ รป  ก่อตั ้งขึ้น เมื่อ ปี  พ.ศ .2479 ตั ้งอยู่ ริม
ทะเลสาบภายในสวนสาธารณะ Herastrau Park 
จดัแสดงสถาปตัยกรรมทีเ่ก่าแก่โบราณหลายชิน้
ด้วยกนั ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภค  บรโิภคทีใ่ช้
กันในครวัเรือน ซึ่งมีส่วนส าคญัต่อวถิีชวีติของ
ชาวโรมาเนียเมื่อประมาณ 100 ปีก่อน เช่น 
เครื่องทอผ้า กังหนับ่อน ้า อุปกรณ์การผลิตชสี 
เป็นตน้ พืน้ทีอ่นักวา้งขวางยงัถูกเป็นสถานทีจ่ดั
แสดง เรื่ อ ง ราวชีวิตศิลปวัฒนธรรมที่ เ ป็น
เอกลกัษณ์ของท้องถิน่ต่างๆได้เป็นอย่างด ีรวม
ไปถึงการแสดงบ้านเรือนอันเก่าแก่ที่หาชมได้
ยาก.....และเดินชมความสวยงามของเมือง ที่
ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีธรรมชาติอันสวยงาม
ล้อมรอบด้วยเทือกเขา และทะเลสาบจนได้รบั
ก า รขนานนามว่ าปารี ส น้อยแห่งยุ โ รป
ตะวันออก   ชมจั ตุ รัสแ ห่ งการป ฎิวัติ  
(Revolution Square) ซึ่ ง เ ป็ นสถ านที่ แ ห่ ง
ประวัติศาสตร์ของโรมาเนียในการปฎิรูปการ
ปกครอง ผ่านชมโอเปร่าเฮ้าส ์(Opera House) 
ค ลับ ทห า ร แ ห่ ง ช า ติ  (National Military 



Academy)  และประตูชยัโรมาเน่ียน (Arcul de Triump) ทีต่ัง้อยู่บนถนนคสิเซเลฟ Kisseleff ถูก
สร้างเลยีนแบบประตูชยัในกรุงปารสี   เพื่อฉลองชยัชนะในสงครามโลกครัง้ที่ 1 ในสถาปตัยกรรม
แบบโรมาเนีย (Romanian Athenaeum)  อสิระใหท้่านไดส้มัผสับรรยากาศทีแ่สนโรแมนตกิและเกบ็
ภาพความงดงามของเมอืง ต่อดว้ย แวะถ่ายภาพคู่กบัอาคารรฐัสภาหรอืท าเนียบประธานาธิบดี
ของประเทศโรมาเนีย (Palace Of Parliament) เป็นท าเนียบทีใ่หญ่โตโอฬารของประธานาธบิดนีิ
โคไลเชาเชสคู และภรยิานางเอลนิา อกีทัง้ได้ชื่อว่ามขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั2 ของโลก รองจากตกึ
เพนตากอนของสหรฐัอเมรกิา... 

 
 และอิสระเลือกซ้ือสินค้าท่ีย่านเมืองเก่า  และพาท่านหาซื้อผลิตภัณฑ์ชะลอความชราของ  

ดร.แอนนา อสัสนั ผู้ค้นพบสูตรยาชะลอความแก่ที่โด่งดงัจนได้รบัรางวลัโนเบล จากนัน้เดนิทาง
ต่อไปยงั เมืองซินายา (Sinaia) เมอืงท่องเที่ยวที่ตัง้อยู่ในมณฑลพราโฮวา  (Prahova County)   
โดยตวัเมอืงนัน้ตัง้ลกึเขา้ไปในเทอืกเขาคาร์เพเธยีน (Carpathian Mountains) เป็นเมอืงรสีอร์ทที่
ไดร้บัความนิยมเมอืงหนึ่งของประเทศ 

ค ่า  ร่วมรบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร 
 พกัคา้งคนื ณ  NEW MONTANA HOTEL ,SINAIA หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 4) 
วนัองัคารท่ี 
16 มิ.ย. 63 

ซินายา – ปราสาทเปเลส – วิหารซินายา – บราน – ปราสาทบรานหรือแดรก๊คลู่า – บราซอฟ 
ชมเมือง – โบสถด์ า 

เชา้  อรุณสวสัดิ.์...รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 
 พาท่านเดินทาง เข้าชมปราสาทเปเลส (Peleş Castle)  ตัง้อยู่ในหุบเขาบูเซกิ เป็นปราสาทที่

ประทบัของราชวงศใ์นช่วงฤดรูอ้น  ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นปราสาทอกีแห่งทีส่วยทีสุ่ดในโลก  สรา้ง
ขึน้โดยเจ้าชายคาลอสที่ 1 กษตัรยิ์แห่งโรมาเนียในสมยัศตวรรษที่ 19  ใช้เวลาสร้างนานถงึ 10 ปี  
โดยเริม่ปี ค.ศ.1873 - 1914  อาคารถูกสรา้งเป็นแบบเยอรมนัยุคเรอเนสซองปนตะวนัออก  ความ
งดงามของปราสาทแห่งนี้  มใิช่อยู่ที่ความยิง่ใหญ่ของตวัปราสาทแต่อยู่ที่การตกแต่งภายในอย่าง
หรูหรางดงาม  ภายในปราสาทรวบรวมงานศลิปะที่สวยงามมากมายจากประเทศต่างๆ ในยุโรป 



เช่น โคมไฟระยา้จากอติาล ีรูปภาพตดิผนังจากฝรัง่เศส และทรพัยส์มบตัทิีป่ระเมนิค่ามไิด ้  อิสระ
ใหท่้านเยีย่มชมสถานที ่และชมสวนอนังดงามทีล่อ้มรอบดว้ยป่าสนหนาทบึบนยอดเขา ต่อดว้ยพา
ท่านไป ชมวิหารซินายา (Sinaia Monastery) อยู่บนภูเขาซนีาย (Mount Sinai) เป็นวหิารขนาด
ใหญ่ของนิกายออรโ์ธดอกซ ์ทีก่่อตัง้โดยเจา้ชาย Mihail Cantacuzino ในปี 1695  

 
เทีย่ง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้มุ่งหน้าสู่ เมืองบราน (Bran) เมอืงทีม่ชีื่อเสยีงมากอกีเมอืงหนึ่งของประเทศโรมาเนีย  น า

ท่านสมัผสัเมอืงทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นทีอ่ยู่ของแวมไพร ์ (Vampire) หรอืแดร๊กคลู่า (Dracula)  

 
 พร้อมเข้าชม “ปราสาทบราน” (Bran Castle) หรือที่รู้จกักันในนามของ “ปราสาทแดร๊กคูล่า” 

ปราสาทนี้ถูกสร้างขึน้ในศตวรรษที่ 14  ได้รบัการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย  ตัง้เด่นเป็น
สง่าอยู่บนยอดเขา  สร้างขึ้นเพื่อเป็นป้อมควบคุมเส้นทางการค้าและเก็บภาษีระหว่างแคว้นวา
ลนัเซยีและแควน้ทรานซลิวาเนีย   ภายในมหีอ้งหบัต่างๆมากมายซึ่งจดัแสดงวถิคีวามเป็นอยู่ ต่อ
ชมหอ้งแสดงอาวุธโบราณ  ตูโ้บราณอายุหลายรอ้ยปีทีแ่กะสลกัลวดลายสวยงดงาม  นอกจากนี้ยงัมี
การจดัแสดงสิง่ของเครื่องใช้อกีมากมาย  เป็นปราสาทที่ใช้เป็นพื้นนิยายเรื่องแดรก็คูล่า เจ้าชาย
กระหายเลอืดของนกัเขยีนชาวไอรชิ ซึง่แทจ้รงิเจา้ชายน้ี คอื วลาด เตเปส (Vlad Tepes) วรีบุรุษใน
ยุคกลางทีไ่ดท้ าการต่อสูก้บัพวกเตริก์อย่างกลา้หาญ  ใหท้่านไดช้มและถ่ายรูปตามอธัยาศยั…..จน



ไดเ้วลาอนัสมควร....ออกเดนิทางต่อสู ่เมืองบ
ราซอฟ (Brasov)  เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของแควน้ 
ทรานซิลวาเนีย  แคว้นที่สวยงามและมี
ชื่อเสียงที่สุดของโรมาเนีย  ซึ่งก็สมกับค า
กล่าวอา้งเนื่องจากแควน้น้ีเตม็ไปดว้ยปราสาท
มากมาย ป่าไม้ ภูเขา และหมู่บ้านต่างๆ ซึ่ง
สรา้งในยุคกลาง  เคยถูกปกครองโดยชนชาติ
เยอรมันในราวศตวรรษที่  15  เมืองนี้ เป็น
ศูนย์กลางทางการค้าของชาวแซกซอน...ชม
ความสวยงามของตัวเมือง  ชมย่านใจ
กลางเมืองและจตุัรสักลางเมือง ซึ่งมีหอ
นาฬิกาที่สวยงามสูงโดดเด่น  ที่แสดงเวลา
ให้กับผู้คนที่ เดินผ่านไปมา  น าท่านชม
ภายนอกของโบสถด์ า (Black Church) เป็น
โบสถ์ทีม่ชีื่อเสยีง จดัเป็นโบสถ์สถาปตัยกรรม
โกธิคที่ใหญ่ที่สุด  ที่ได้ชื่อว่า โบสถ์ด า อัน
เนื่องมาจากไดเ้กดิไฟไหมใ้นปี ค.ศ. 1689  ท า
ใหค้วนัไฟเกาะผนงัโบสถจ์นด า  นอกจากนัน้ยงัมรีะฆงัใหญ่หนกั 7 ตนัเป็นระฆงัทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ด
ของโรมาเนียอกีดว้ย   

ค ่า  ร่วมรบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
 พกัคา้งคนื ณ RAMADA HOTEL,BRASOV  หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 5) 
วนัพธุท่ี 
17 มิ.ย. 63 

บราซอฟ  –  บูคาเรสต์ –  ช้อปป้ิง –  สนามบิน HENRI COANDA –  สนามบินเวียนนา  
(แวะเปล่ียนเครื่อง) 

เชา้  อรุณสวสัดิ.์...รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 
 จากนัน้น าคณะท่านเดนิทางกลบัสู ่กรงุบูคาเรสต์ (Bucharest) อกีครัง้  
เทีย่ง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
 พาท่านแวะซื้อของฝากอย่าง ชีส Nasal ที่ขึน้ชื่อในซุปเปอร์มาเกต็ท้องถิน่ บรัน่ดพีลมั และสนิค้า

งานเครื่องหนัง และหตัถกรรมต่างๆ หรอืสนิค้าพื้นเมอืงแบรนด์ดงัท้องถิ่นตามห้างสรรพสินค้า 
Bucharest Mall หรอื Baneasa Shopping City 

15.40 น. จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร......น าท่านเดนิทางสู่ สนามบิน HENRI COANDA แห่งกรงุบูคาเรสต์  
เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

18.40 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน์ (AUSTRIAN AIRLINES)    
เท่ียวบินท่ี OS 792  (ใชเ้วลาบนิโดยรวม 1 ชัว่โมง  40 นาท)ี  



19.20 น. ถึงกรุงเวียนนา  ประเทศออสเตรีย  เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง และให้ท่านได้ยดืเส้นยืดสาย......  
หมายเหตุ : เนือ่งจากเราเดนิทางมาเป็นหมู่คณะ ดงันัน้เมือ่เครือ่งลงจอดแลว้.....รบกวนผูเ้ดนิทาง
ทุกท่านโปรดรอหวัหน้าทวัรอ์ยู่บนเครือ่งก่อน  เพือ่ทีห่วัหน้าทวัรจ์ะไดน้ าท่านลงจากเครือ่งพรอ้มๆ
กนั ไปขึน้รถต่อไปยงัอาคารส าหรบัผูโ้ดยสารต่อเครือ่ง เพือ่ป้องกนัการสบัสนและพลดัหลงกนั   

23.20 น.  เดนิทางต่อสู่ประเทศไทย โดยสายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน์ (AUSTRIAN AIRLINES)    
เท่ียวบินท่ี OS 025 (ใชเ้วลาบนิโดยรวม 10 ชัว่โมง) 

วนัพฤหสับดี 
ท่ี 18 มิ.ย. 63 

ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู 

14.20 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ........  
 

 

 

1. อตัราค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิระหว่างประเทศ  แบบโปรโมชัน่ชัน้ประหยดั    ไป - กลบัพร้อมกนั    เส้นทางบิน  
: กรงุเทพฯ – โซเฟีย // บูคาเรสต์  – กรงุเทพฯ  โดยสายการบนิออสเตรยีน แอรไ์ลน์  ซึ่งราคาถูกตรวจสอบ ณ 
วนัที ่25/02/2563  ไมส่ามารถเลอืกทีน่ัง่หรอืระบุเลขทีน่ัง่พเิศษได ้  

2.  ราคาบตัรโดยสารเครื่องบนิทีน่ าเสนอนัน้เป็นราคาเริม่ต้น  ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัการยนืยนัจากทางสายการบนิในวนัและ 
เวลาทีท่ าการส ารองที่นัง่  หากราคาบตัรโดยสารเครื่องบนิสูงกว่าราคาทีแ่จง้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บเพิม่
ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง 

3. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา  อนัเนื่องมาจากค่าภาษนี ้ามนัและค่าประกนัภยัทีเ่พิม่ขึน้จากราคา
น ้ามนั  ทางบรษิทัฯจะท าการแจ้งท่านก่อน วนัที่มกีารออกบตัรโดยสารเครื่องบนิ โดยใช้เอกสารอา้งองิจากสาย
การบนิเป็นหลกัฐาน ในกรณีเปลีย่นแปลงราคาขา้งตน้ 

 
 

 
1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในรายการทวัร ์หรอืบอกเลกิตามความเหมาะสม  

อนัเนื่องจากสภาวะอากาศ, สภาพการจราจร , การเมอืง, สายการบนิ โดยมติ้องแจง้ล่วงหน้า แต่ยดึถอืประโยชน์

ทีท่่านจะไดร้บัเป็นส าคญั 

2.  อตัราค่าบรกิารทัง้หมด คดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาบตัรโดยสาร ณ  25/02/2563 บรษิทัฯขอสงวน
สทิธใินการปรบัเปลี่ยนราคาค่าบรกิารทัง้หมด ในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภัยสายการบนิ  
ค่าธรรมเนียมน ้ามนั หรอืมกีารเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น 

3. การเดนิทางจะต้องมีผู้เดินทางขัน้ต า่ (ผู้ใหญ่)  26 / ต่อ 1 คณะ  บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเลื่อนการเดนิทาง

หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัรใ์นกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ครบ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า 16 วนัก่อน

การเดนิทาง 

เงื่อนไขของตัว๋ 

เงื่อนไขของทวัร ์



4. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าชา้ของ

เที่ยวบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล   หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกดิ

เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ 

5. โรงแรมที่พกัเป็นโรงแรมที่เสนอราคาแต่ยงัมไิด้ท าการจองใดๆทัง้สิ้น   หากเป็นช่วงเทศกาลหรอืงานแฟร์ต่างๆ  

หากโรงแรมไม่สามารถส ารองหอ้งได ้ ใหค้ดิราคาเพิม่ขึน้ตามความเป็นจรงิจากผูเ้ดนิทางได้ 

6. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรอืมจี านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ 

และเพิม่เตยีงเสรมิให้ (Extra Bed)  หรอืหากไม่มเีตยีงเสรมิให้ ท่านจ าเป็นต้องแยกเป็นพกัห้องเดี่ยว และต้อง

ช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วเพิม่   

7. เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็  ทางบรษิทัฯไดช้ าระใหก้บับรษิทัตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมา

รวมการบรกิารเช่นกนั   ดงันัน้หากท่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุเอาไว ้ เช่น  ค่าอาหาร , ค่า

น าเที่ยวสถานที่ต่างๆ ท่านจะขอหกัค่าบรกิารคนืไม่ได้ เพราะบรษิทัฯต้องอยู่ภายใต้การจดัการที่มเีงื่อนไขกบั

องคก์รนัน้เช่นกนั เช่น การยกเลกิวนิาทสีุดทา้ยหลงัจากการยนืยนัแลว้ เป็นตน้    

8. การถูกปฎเิสธวซี่าและการออกจากเมอืงไทยหรอืถูกปฎเิสธการเขา้เมอืงจากประเทศนัน้ๆในรายการทวัร ์ ในกรณี

ทีท่่านมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศหรอืเอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไป

ในทางเสื่อมเสยี   หรอืดว้ยว่าเหตุผลใดๆจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่

คนืเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น 

9. ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่ขอรบัผดิชอบใดๆ  

หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  เพราะโดยปกตเิราใช้หนังสอืเดนิทางบุคคล

ธรรมดาเล่มสเีลอืดหม ู  

10. ก่อนที่ท่านท าการออกตัว๋ภายในประเทศ หรอืจองรถทวัร์มายงักรุงเทพฯ เพื่อเดินทางไปกบัทวัร์ของบรษิัทฯ  

โปรดขอค ายนืยนัจากฝ่ายขายก่อน ว่าทวัรน์ัน้ๆมกีารยนืยนัการเดนิทางจรงิ  หากท่านท าการออกตัว๋โดยไม่ได้รบั

การยนืยนัจากพนักงานขายแล้ว  และทวัร์นัน้มกีารถูกยกเลิกหรอืเลื่อนการเดินทาง บรษิัทฯไม่ขอรบัผดิชอบ

ค่าใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้ 

11. เมื่อท่านได้ช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์ทัง้หมด มกีารช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ  ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่าน

รบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของทางบรษิทัฯ แลว้ 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ   

 

อตัราน้ีรวม   

✓ ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิระหว่างประเทศ แบบหมูค่ณะชัน้ประหยดัไป - กลบัพรอ้มกนั ตามทีร่ะบใุนรายการ 
✓ ค่าภาษสีนามบนิ ภาษนี ้ามนั และค่าประกนัภยัทุกแห่งของสายการบนิ (โดยคดิจากอตัรา ณ วนัที ่25 ก.พ. 63 ) 
✓ ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางส าหรบัหิ้วขึ้นเครื่อง 7KG ต่อท่าน/ต่อเที่ยว, กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ชิ้นๆละ 

ไม่เกนิ 23KG ต่อท่าน / ต่อเทีย่ว 
✓ ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 4 ดาว ตามทีร่ะบใุนรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
✓ ค่าอาหารทัง้ของคาว – หวาน/ผลไม ้และน ้าดื่ม ตามมาตรฐานระดบัภตัตาคาร   
✓ ค่าพาหนะเดนิทาง ตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้ 
✓ ค่าธรรมเนียมวซี่าท่องเทีย่ว ประเทศโรมาเนีย   
✓ ค่าหวัหน้าทวัร์ผูช้ านาญของทางบรษิทัฯ จากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางใน

ต่างประเทศ  
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่ตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าประกนัสุขภาพและอุบตัเิหตุทัว่ไป ทีใ่ชส้ าหรบัในการยื่นขอวซี่าในวงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท เงือ่นไขตาม

กรมธรรม ์ ** หากท่านประสงคท์ีจ่ะซื้อประกนัเพิม่เตมิ เพือ่เพิม่คุม้ครองในสว่นอืน่ๆ กรุณาสอบถามรายละเอยีด
กบัทางเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ** 

✓ ยาสามญัประจ าบา้นและชุดปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ส าหรบัผูเ้ดนิทาง 
✓ อาหารเสรมิระหว่างมือ้อาหาร เช่น น ้าพรกิกุ้งเสยีบ มาม่ารสต้มย ากุ้ง / รสหมูสบั ซอสปรุงรส น ้าจิ้มต่างๆ โดย

จดัเตรยีมจากทีป่ระเทศไทย 
✓ พเิศษ น ้าดื่มวนัละ 1 ขวด ขนาด 0.5 LTR / ต่อ 1 ท่าน พรอ้มทัง้ลูกอม ขนมขบเคีย้วบนรถตลอดการเดนิทาง 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสอืเดนิทางส าหรบัหน่วยงานขา้ราชการ และบุคคลธรรมดา 
 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น  มนิิบาร์ ค่าโทรศพัท์ระหว่างประเทศ  ค่าอาหาร/ค่าเครื่องดื่มสัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์ ค่าซกัรดี และอื่นๆ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนดไว ้
 ค่าผูด้แูลกระเป๋าสมัภาระของคณะท่านฯ (Porter) ตามโรงแรมทีพ่กัในรายการ  
 ค่ามคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ คนขบัรถตลอดการเดนิทาง (ค่าทปิรวมตลอดการเดนิทางทัง้หมด ตามธรรมเนียม 30 ยูโร 

/ ต่อ 1 ท่านลูกคา้ ) สว่นค่าทปิของหวัหน้าทวัร ์ขึน้อยู่กบัความพอใจของท่านเป็นหลกั 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 
(พกัห้องละ2 ท่าน) 

เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(มีเตียงเสริม) 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

11 – 18 มิ.ย. 63 59,900 บาท 56,900 บาท 8,000 บาท 



 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัหรอืภาษสีนามบนิทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิหลงัจากวนัที ่25/02/2563   
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าโรมาเนีย (ไม่ต้องโชวต์วั) 
ใช้เวลาท าการอนุมติัวีซ่านับจากวนัยื่นประมาณ 15 - 30 วนัท าการ ไม่มียื่นด่วน 

1.  หนังสือเดินทาง (Passport) ทีม่อีายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า  6  เดอืน (นับจากวนัที่เดนิทางจรงิ) และมหีน้า

ว่างส าหรบัประทบัวซี่าอย่างน้อย 2 หน้า , หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) เพือ่ใชป้ระกอบกรณีเป็นเล่มใหม่ 

และยงัไม่เคยใชง้าน 

2. รูปถ่ายสี  หน้าตรง ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม.  ใบหน้า 80 เปอร์เซ็นต์ 

จ านวน 2 ใบ และถ่ายไม่เกนิ 3 เดอืน  เป็นรูปทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ 

ไม่ใช่รูปสต๊ิกเกอร์   ห้ามสวมแว่นตาแฟชัน่ (ต้องเป็นแว่นสายตา

เท่านัน้) หรือเครื่องประดบั หรือหมวก , ใบหแูละค้ิวจะต้องปรากฏบน

ภาพถ่าย  และไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหน้าหรือศรีษะ รปูตามตวัอย่าง 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน,บตัรประชาชน, ส าเนาบตัรข้าราชการ (ถ้ามี), 

ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - นามสกลุ (กรณีมีการเปล่ียนช่ือสกลุ)  พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ (ถ้ามี)    

4. กรณีสมรสแล้ว ส าเนาทะเบยีนสมรส , ส าเนาใบหย่า , ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ) พร้อม

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ (ถ้ามี) 

5. หลกัฐานการท างาน  (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจุบนัเท่านัน้)   

5.1 กรณีเป็นพนักงานบริษัทเอกชน หนังสอืรบัรองการท างานจากบรษิัทฯ หวัจดหมายต้องเป็นหวั

บรษิทัฯ โดยระบุต าแหน่งงาน, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างานและช่วงเวลาทีอ่นุมตัใิหล้าหยุด หลงัจากนัน้

จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   โดยระบุช่ือประเทศ  มตีราประทบัของบรษิทัฯ

พรอ้มลายเซน็ของเจา้หน้าทีผู่ม้อี านาจ 

5.2 กรณีเจ้าของกิจการ  ส าเนาใบทะเบียนการค้า , ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ , หนังสอืรบัรองการ 

จดทะเบียนที่มชีื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรอืหุ้นส่วน  พร้อมทัง้เซ็นชื่อกรรมการผู้มีอ านาจ

รบัรองส าเนาและประทบัตราบรษิัทฯ (คดัลอกส าเนาไม่เกิน 3 เดอืน)  มลีายเซ็นของเจ้าพนักงาน 

ผูค้ดัลอกเอกสารให ้

5.3 กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา    ใช้หนังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัที่ก าลงัศกึษา

อยู่เท่านัน้  หวัจดหมายเป็นหวัโรงเรยีน  มตีราประทบัของโรงเรยีนพรอ้มลายเซ็นของผู้มอี านาจใน

การออกเอกสาร  พรอ้มส าเนาบตัรนกัเรยีน หรอืนกัศกึษา   

5.4 กรณีเป็นข้าราชการ  ใช้หนังสอืรบัรองต าแหน่งจากต้นสงักดั ระบุต าแหน่ง  เงนิเดือน อายุการ

ท างาน มตีราประทบัของหน่วยงาน พรอ้มลายเซน็ของเจา้หน้าทีผู่ม้อี านาจออกเอกสาร 



5.5 กรณีเกษียณอายุ  ใชห้นงัสอืรบัรองการเกษยีณอายุจากหน่วยงาน (กรณีเคยเป็นขา้ราชการ) พรอ้ม

ลายเซน็ของเจา้หน้าทีผู่ม้อี านาจออกเอกสาร , เขยีนจดหมายรบัรองการเกษยีณอายุงานดว้ยตวัท่าน

เองเป็นภาษาองักฤษ (กรณีเคยเป็นพนกังานเอกชนทัว่ไป)  

6. หลกัฐานการเงิน  (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจุบนัเท่านัน้)   

6.1     สเตทเม้น (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืน ปรบัยอดเงนิเป็นปจัจุบนั มตีราประทบัของธนาคารพรอ้ม

ลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกหน้า และควรเลอืกเล่มบญัชทีี่มกีารเขา้ – ออกของเงนิสม ่าเสมอ มยีอด

คงเหลอืไม่ต ่ากว่า 6 หลกั  เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าท่านมฐีานะการเงนิเพยีงพอที่จะครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายการ

เดนิทาง *** สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั หรอืบญัชฝีากประจ า ***  หรอืยื่นเอกสารอย่างอื่น

ร่วมดว้ย เช่น ใบซ้ือหุ้น, ใบกองทุน , ส าเนาโฉนดท่ีดิน , สลิปเงินเดือน (กรณียงัเป็นพนักงานต้องใช้) , 

ใบรบัรองเงินเดือนข้าราชการบ านาญ 

6.2   ในกรณีท่ีต้องให้บุคคลอ่ืนรบัรองค่าใช้จ่ายให้  ต้องท าเป็นหนังสอืรบัรองค่าใช้จ่ายที่ออกจากทาง

ธนาคารเท่านัน้ โดยระบุชื่อเจ้าของบญัชี และบุคคลที่เจ้าของบญัชีออกค่าใช้จ่ายให้โดยชดัเจน พร้อมทัง้

เอกสารประกอบอย่างอื่นของผู้รบัรองการเงนิ เช่น ส าเนาหนังสอืเดินทางของผู้รบัรอง และเอกสารอื่นที่

สามารถบ่งบอกถงึความสมัพนัธก์นั และเหตุผลในการออกค่าใชจ่้ายใหท้่านได ้ 

7.  เดก็อายุต า่กว่า 20 ปี  ต้องมีส าเนาสูติบตัร  และถ้าไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง  

จะตอ้งไปท าหนงัสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจากอ าเภอ หรอืเขตทีท่่านอาศยัอยู่ โดยระบุชื่อผู้ทีเ่ดก็

เดนิทางไปดว้ย  พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนของบดิา /มารดา กรณีเดก็อยู่ในความปกครองของบิดา

หรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมหีลกัฐานรบัรองว่าเดก็อยู่ภายใต้การปกครองของผู้นัน้ เช่น ส าเนาใบ

หย่า  พรอ้มทัง้บนัทกึการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผูร้บัผดิชอบเดก็  และเดก็อยู่ในความปกครองของผูอ้ื่น จะต้อง

มหีลกัฐานรบัรองว่าเดก็อยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ัน้ เช่น หนงัสอืรบัรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ 

 

*** การอนุมติัวีซ่าขึ้นอยู่กบัทางสถานทูตเท่านัน้  บริษทัฯเป็นเพียงตวัแทนในการยื่นเอกสารให้เท่านัน้ *** 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรบัเปล่ียนและขออพัเดทเพ่ิมเติมได้ทุกเวลา  หากทางสถานทูตแจ้งขอเพ่ิมเติม 

 
เงื่อนไขการจองทวัร ์ 

• ส่งใบจองพรอ้มส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทางที่มอีายุการใชง้าน ไม่ต า่กว่า 6 เดือน  นับจากวนัเดินทางจริง ช าระเงนิ
ค่ามดัจ าท่านละ 30,000.- บาท ภายหลงัจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วนั   

• ส าหรบัค่าบรกิารทวัรส์่วนทีเ่หลอืโปรดช าระภายใน 30 วนัท าการก่อนการเดนิทาง  หากท่านไม่ช าระเงนิส่วนที่เหลอื
ตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงื่อนไข กรณีท่านท าการจองก่อนวนัเดนิทางน้อย
กว่า 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน  

• หากท่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้  กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมาทีเ่จา้หน้าทีฝ่่ายขายทีด่แูลท่าน  พรอ้มแจง้ขอ้มลูของท่าน   
o ชื่อ-นามสกุล 
o โปรดระบุชื่อโปรแกรมทวัร ์ พรอ้มระบุวนัเดนิทาง 



o เบอรโ์ทรศพัทต์ดิต่อกลบั 
o แจง้ความประสงค์เป็นพเิศษ เช่น  อาหารมุสลมิ มงัสวริตั ิ การแพอ้าหาร  รถเขน็บรกิารทีส่นามบนิ เป็นต้น 

กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษิทัฯไม่สามารถจดัการใหไ้ด ้
• บรษิทัฯ ใคร่ขอสงวนสทิธิใ์นยนืยนัทีน่ัง่การเดนิทาง  ส าหรบัผูท้ีช่ าระเงนิค่ามดัจ าการเดนิทางมาแลว้เท่านัน้  

 
เมื่อท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปนี ้ 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จ ากัด ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 
หมายเหตุ  

❖ กรณีทีส่่งใบจองทวัร์มาก่อน จะมกี าหนดการช าระค่ามดัจ าหลงัการส่งใบจองทวัร์มาให้บรษิทัฯภายใน 3 วนั 
หากเกนิจากวนัทีก่ าหนดไว ้ทางบรษิทัฯใคร่ขอพจิารณาสถานะการจอง 

❖ การไม่ช าระเงนิตามก าหนดนดัหมาย ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิและการคนืเงนิมดัจ า 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วนัท าการ ทางบรษิัทฯจะคืนค่ามดัจ าให้ทัง้หมด  ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วง
วนัหยุดหรอืเทศกาล ทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการนัตคี่ามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้  รวมถึงเทีย่วบินพิเศษ เช่น  EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมด  เนือ่งจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

• ยกเลกิการเดนิทางทุกกรณี น้อยกว่า 29 วนั  ทางบรษิทัฯขอเกบ็ค่าใชจ่้ายทัง้หมดเตม็จ านวน เนื่องจากบรษิทัฯมกีาร
ท าส ารองจ่ายค่าตัว๋เครื่องบิน รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆกับบริษัททัวร์ในประเทศหรือต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว   
** ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอุบตัเิหตุ , เจบ็ป่วย จนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางได ้จะต้องมใีบรบัรองแพทย ์ หรอืหากเสยีชวีติ 
ต้องมใีบมรณบตัร   เพือ่จะแสดงยนืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษิทัทีต่่างประเทศ  ทัง้นี้ท่านจะต้องเสยีค่าใชจ่้าย
ทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได้คอื  ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรอืค่าตัว๋เครือ่งบิน (กรณีออกตัว๋เครือ่งบินแล้ว) และ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่ากรณีทีท่่านยืน่วีซ่าแล้ว  ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและโรงแรม
ต่างประเทศ ** 

• ในการยื่นขอวซี่า เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทุก ๆ ท่าน กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบุ พรอ้ม
ส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทางให้ทางบริษัทฯ  ***ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่
สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง 
หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครัง้หน่ึง*** 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


• กรณียื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทตู (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมดัจ ามาแล้วทาง
บรษิัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยื่นวซี่า ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน หรอืค่าตัว๋
เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) ค่าใชจ่้ายสว่นต่างกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

• หากท่านจองและใหเ้อกสารในการยื่นวซี่าล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิ และผลวซี่าของท่าน ไม่
ผ่าน บรษิทัฯ ใคร่ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด  

 

 

 


