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เดนิทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS สายการบินที่ดทีีสุ่ดในโลกปี 2015 ระดบั 5 ดาว 
 
 
 

น าท่านชม 2 ประเทศแห่งยุโรปตะวนัออก ที่ยงัคงความ ดั่งเดิมในด้านของวฒันธรรมและความเป็นอยู่  
น าท่านชมความสวยงามของศิลปะของวดัวาอารม และสถานทีส่ าคัญต่างๆของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์   

น าท่านชมเมืองเก่าบริเวณทีอ่ดีต “ จักรวรรดิออตโตมัน” อนัยิง่ใหญ่ เคยเข้าครอบครองและ  
น าความเจริญเข้ามา (อาณาเขตของจักรวรรดิออตโตมันทีค่รอบคลุมถึง 3 ทวปี ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา และยุโรป)  

น าท่านเข้าชม “ปราสาทเปเลส” ปราสาทแห่งนีไ้ด้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอกีแห่งทีส่วยทีสุ่ดในโลก  
น าท่านเข้าชม “ปราสาทแดร๊กคูล่า” ปราสาททีไ่ด้รับการยกย่องว่าสวยงามทีสุ่ดในโรมาเนีย  

น าท่านถ่ายภาพคู่กบั อาคารรัฐสภาทีไ่ด้ช่ือว่ามีขนาดใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของโลก  

ก าหนดการเดนิทาง 
ออกเดนิทางวนัที ่

28ม.ค.-04ก.พ. // 18-25 ก.พ. // 25มี.ค.-01เม.ย. 2561  
  (กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซ่ีา) 
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วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮาร์ 
23.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

วนัที่2       โดฮาร์ – กรุงโซเฟีย – พพิธิภณัฑ์บัลแกเรีย - มหาวหิารอเลก็ซานเดอร์ เนฟสก ี
02.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR837 
04.45 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง (ในเวลาเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
07.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงโซเฟีย...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR227 
12.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ  กรุงโซเฟีย บัลแกเรีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่าน

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านออกเดินทางเพื่อเข้าชม “พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบัลแกเรีย” ให้ท่านได้ชม
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวบัลแกเรียน มี
ส่ิงของต่างๆอันล า้ค่าหายากมากมายที่จัดแสดง  ถูก
สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1973 ซ่ึงคร้ังแรกได้ถูกสร้าง
เพื่อให้เป็นรูปแบบข  องงานแสดงสิน  คา้และต่อมา
ได้ถูกเปิดอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ.1984 เพื่อเป็น
การระลึกถึงในดา้นประวติัศาสตร์ของบลัแกเรียครบ 
1,300 ปี  ซ่ึงภายในได้มีการสะลมส่ิงของโบราณ
ประมาณ 650,000 ช้ิน  ซ่ึ งประกอบไปด้วยด้าน
โบราณคดี ศิลปะท่ีประณีตและหายาก ประวติัศาสตร์และเก่ียวกบัชาติพนัธ์ุของบรรพบุรุษ น าท่านไปชม 
“มหาวหิารอเลก็ซานเดอร์ เนฟสกี” ซ่ึงถือเป็นมหาวหิารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ทีใ่หญ่อันดับหน่ึงของ
โลก มหาวิหารน้ีมีรูปแบบการก่อสร้างของนีโอไบ
แซนไทน์ ซ่ึงออกแบบโดยสถาปนิค อเล็กซานเดอร์ 
โพมีรานท์เซฟ เป็นมหาวิหารท่ีการก่อสร้างในแบบ
โดมหลงัคาทรงกลมสีเขียว ท่ีมีความสูงถึง  53 เมตร 
ตกแต่งดว้ยหินอ่อนท่ีวิจิตรตระการตา ภายในมีเน้ือ
ท่ีประมาณ 3,170 ตรม.ซ่ึงสามารถจุผูเ้ข้าท าพิธีได้
ประมาณ 10,000 คน น าท่านไปชม “โบสถ์เซนต์
โซเฟีย” ซ่ึงเป็นโบสถ์คริสตจกัรท่ีอยูใ่กล้ๆ กนัไดอี้ก
ดว้ย จากนั้นชมอีกหน่ึงสถานที่ที่มีความสวยงาม และยงัได้ช่ือว่าเป็นโบสถ์ยวิที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวนัออก
เฉียงใต้ และใหญ่เป็นอันดับสามในทวีปยุโรป “โบสถ์ยิวโซเฟีย” ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถาปัตยกรรมท่ีอยู่ใกลก้บั
ตลาดกลาง โดยโบสถ์แห่งน้ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงั 
ฟริดริช กรูนนัเกอร์ (Friedrich Grünanger) ชมพระราชวงัเดิมท่ี จตุัรัสบทัเทนเบิร์ก (Battenberg Square) ซ่ึง
ปัจจุบนัพระราชวงัแห่งน้ี ไดก้ลายเป็น หอศิลป์แห่งชาติ (National Art Gallery)  

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ : METROPOLITAN HOTEL SOFIA หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
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วนัที่3     โซเฟีย – อารามรีล่า – พลอฟดฟิ – สุเหร่าโบราณ - โรงละครกลางแจ้ง  
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านออกเดินทางไปยงั “เมืองรีล่า” เป็น
เมืองท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาทางดา้นตะวนัตกเฉียงใต้
ของประเทศ เป็นภูเขาสูงท่ีสุด บลัแกเรียและ
เทือกเขาบอลข่าน น าท่านชม “อารามมรดก
โลกรีล่า” เป็นอารามของคริสต์นิกายออร์โธ
ดอกซ์ที่มี ช่ือเสียงที่สุดและมีผู้เยี่ยมชมมาก
ที่สุดของบัลกาเรีย ตั้ งอยู่บนจุดท่ีมีทิวทัศน์
สวยงามของภูเขารีล่า ไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้
เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1983 ชมความสวยงามของวหิาร ท่ีก่อตั้งข้ึนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 10  

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองพลอฟดิฟ” ท่ีตั้งอยูท่างดา้นใต ้ระยะทางห่างประมาณ 100 กม. พลอฟดิฟ เป็น

เมืองศูนยก์ลางการบริหารและการปกครองของจงัหวดัพลอฟดิฟ ท่ีมีความใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ 
มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 350,000 คน ชมวิวทิวทศัน์
ท่ีสวยงามระหว่างทาง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพื้น ท่ีปลูก
ดอกไม้ท่ีใช้ท  าหัวน ้ าหอม และฟาร์ม  ปศุสัตว์ต่างๆ / 
เดินทางถึง “เมืองฟลอฟดิฟ ”  น าท่ านชม เมืองเก่า
พลอฟดิฟ (Plovdiv Old City) ส่วนท่ีเก่าแก่ของตวัเมือง
ไดรั้บการอนุรักษท์างสถาปัตยกรรม ซ่ึงท าให้ พลอฟดิฟ 
ยงัคงมีกล่ินอายของยุคเรอเนสซองจนถึง ปัจจุบนั สภาพ
ตึกรามบา้นช่องยงัคงอนุรักษ์ไวซ่ึ้งรูปแบบเดิมเป็นท่ีน่า
ประทบัใจของนักท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมเยือน น าท่านเดิน
ชมเขตเมืองเก่าบนถนนท่ีปูด้วยแผ่นหินแบบโบราณ 
ผ่านชม โบราณสถานโรงละครกลางแจ้งแบบโรมัน 
(Philippopolis Theatre) อายุกว่า 2,000 ปี ท่ียงัคงสภาพ
สมบูรณ์ และ สภาโรมนั (Roman Forum) ผา่นชม สุเหร่า
โบราณ (Dzhumaya Mosque) สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 14 
ในช่วงการปกครองของออตโตมนัเติร์ก โดยสร้างทบัลง
ไปบนโบสถ์คริสต์เก่าเซ้นต์เพตก้า ใช้เสาขนาดใหญ่ส่ี
เสาคร่อมเหนือโถงใตดิ้น 9 โถง โดมสุเหร่าเคลือบทบัด้วยตะกัว่ และมีหอขานสูงถึง 23 เมตร โรงอาบน้า
แบบตุรกีโบราณ (Turkish Bath) อายุยอ้นหลงัไปในคริสต์ศตวรรษท่ี 16 ท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์ ปัจจุบนัใช้
เป็นศูนยว์ฒันธรรม 

  ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคารจากนั้นน าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   

พกัที่ : IMPERIAL HOTEL  PLOVDIV หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
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วนัที่4      พลอฟดฟิ – ชมเมือง – เวลโีค ทาร์โนโว – บูคาเรสต์(โรมาเนีย) 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ “เมืองเวลีโค ทาร์โนโว” ชมอาคารบา้นเรือนสวยงามแปลกตาท่ีปลูกสร้างแบบ

สถาปัตยกรรมผสมผสานแบบ Bulgarian 
National Revival ซ่ึ ง บ า ง ที ก็ ถู ก เ รี ย ก ว่ า 
บั ล แ ก เรี ย น เร อ เน ส ซ อ ง ส์  (Bulgarian 
Renaissance) เวลีโค ทาร์โนโว เป็นเมืองเก่าแก่
ท่ีตั้งอยูริ่มแม่น ้ ายานตา ท่ีมีความใสสะอาดราว
กบักระจกสะทอ้นอยู่เบ้ืองล่าง นอกจากนั้นยงั
เคยเป็นเมืองหลวงแห่งท่ีสองของอาณาจักร
บัลแกเรีย เป็นเมืองท่ีมีป้อมปราการ โบสถ ์
พิพิ ธภัณฑ์  มากมาย  นอกจาก น้ีแล้วแห่ ง
ประวติัศาสตร์แห่งน้ียงัไดช่ื้อวา่เป็นหน่ึงในดินแดน ท่ีมีการตั้งถ่ินฐานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในบลัแกเรียอีกดว้ย 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมซากปราสาทปรักหกัพงัอนัโดดเด่นของเมือง “ปราสาทซารีเวทส์” (Tsarevets Castle) ซ่ึงภายในมี

อาคาร และป้อมปราการรายอยู่รายล้อม 
ปั จ จุบันได้ มี ก ารท านุ บ า รุง รักษ าเอาไว้
มากมายพอสมควร จากนั้นไปชมความงดงาม
ของอาคารบา้นเรือนท่ียา่นถนนกูร์โก ้(Gurko 
Street) ท่ีน่ีท่านจะพบกบับา้นท่ีมีการอนุรักษ์
ไวในแบบเดิม โดยบา้นแต่ละหลงันั้นมีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์มากมาย น าท่ านออก
เดินทางสู่ “เมืองรูเซ” (RUSE) ขา้มพรมแดนไปยงัโรมาเนีย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองบูคาเรสต์” เมืองหลวง
ประเทศโรมาเนีย 

  ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นน าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที่ :  CROWN PLAZA HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่5        บูคาเรสต์ – ซินายา – ปราสาทเปเลส – บราน – เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า              
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านออกเดินทางไปยงั “เมืองซินาย่า” ซ่ึงตั้งอยู่ทางทิศ
เหนือ ระยะทางประมาณ 80 กม. เมืองซินาย่า ตั้ งอยู่ใน
จงัหวดัพราโฮว่าและเป็นพื้นท่ีทางด้านประวติัศาสตร์ของ
มนัเทเนีย และมีช่ือเสียงทางด้านเป็นเนินเขาสูงท่ีอยู่เหนือ
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 760-860 เมตรและเป็นท่ี  ตั้งของสกี
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รีสอร์ทอีกดว้ย น าท่านเข้าชม “ปราสาทเปเลส” ซ่ึงตั้งอยูใ่นหุบเขาบูเซกิใกลกับัเมืองซินายา่  เป็นปราสาทท่ี
ประทบัในฤดูร้อนของกษตัริย ์ปราสาทแห่งน้ีไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นปราสาทอีกแห่งท่ีสวยท่ีสุดในโลก 
เน่ืองจากตั้งอยู่กลางป่าสนบนเทือกเขาคาร์เปเทียน ปราสาทน้ีถูกสร้างข้ึนโดยเจา้ชายคาลอสท่ี 1 กษตัริย์
แห่งโรมาเนียในสมยัศตวรรษท่ี 19 ใช้เวลาสร้างนานถึง 10 ปี โดยเร่ิมปี ค.ศ.1873-1973 ความงดงามของ
ปราสาทแห่งน้ี มิใช่อยู่ท่ีความยิ่งใหญ่ของตวัปราสาทแต่อยู่ท่ีการตกแต่งภายในอย่างหรูหรางดงาม เป็น
ปราสาทท่ีรวบรวมงานศิลปะท่ีสวยงามมากมายจากประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น โคมไฟระยา้จากอิตาลี 
รูปภาพติดผนงัจากฝร่ังเศส ฯลฯ  

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ “เมืองบราน” ท่ีตั้งอยูท่างดา้นตะวนัออก ระยะทางห่างประมาณ 30 กม. เมืองบราน เป็น 

เมืองซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นท่ีอยูข่องแวมไพร์หรือแดร๊กคูล่า น าท่าน
เขา้ชม “ปราสาทบราน” (Bran Castle) หรือท่ีรู้จกักนัในนาม
ของ “ปราสาทแดร๊กคูล่า” (Dracula’s Castle) ปราสาทน้ีถูก
สร้างข้ึนในในศตวรรษท่ี 14 เป็นปราสาทที่ได้รับการยกย่อง
ว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย ตั้ งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขา 
สร้างข้ึนเพื่อเป็นป้อมควบคุมเส้นทางการค้าและเก็บภาษี
ระหวา่งแควน้วาลนัเซีย  และแควน้ทรานซิลวาเนีย ภายในตวัปราสาทมีห้องต่างๆมากมาย ซ่ึงจดัแสดงวิถี
ความเป็นอยู ่หอ้งแสดงอาวธุโบราณ ตูโ้บราณอายุหลายร้อยปีท่ีแกะสลกัลวดลายสวยงดงาม นอกจากน้ียงัมี
การจดัแสดงส่ิงของเคร่ืองใชอี้กมากมาย ใหท้่านไดช้มและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  HOTEL RAMADA BRASOV หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่6        บราซอฟ – โบสถ์ด า – บูคาเรสต์  
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านออกเดินทางสู่  “เมืองบราซอฟ” น าท่านชมความ
สวยงามของเมืองบราซอฟท่ีถูกสร้างด้วยสถาปัตยกรรมท่ีมี
ความงดงาม ซ่ึงมีชาวโรมาเนียนอาศยัอยู่  ทางด้านตะวนัตก
และตะวนัตกเฉียงใตข้องเมือง ส่วนชาวฮงักาเรียนอยู่ทางดา้น
ตะวนัออก พวกเยอรมนัอาศยัอยู่ทางด้านเหนือและรอบๆ ตวั
เมือง น าท่านชม “โรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย” 
(Romanian first school) ชมย่านใจกล างเมืองและจตุัรัสกลาง
เมืองซ่ึงมีหอนาฬิกาท่ีสวยงามสูงโดดเด่น ท่ีแสดงเวลาให้กบั
ผูค้นท่ีเดินผ่านไปมา น าท่านชมภายนอก “โบสถ์ด า” (Black 
Church) เป็นโบสถ์ท่ีมีช่ือเสียงซ่ึงจดัเป็นโบสถ์สถาปัตยกรรม
โกธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดของโรมาเนีย แต่ได้สร้างข้ึนให้เป็นโบสถ์
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โรมนัคาธอลิคเพื่ออุทิศให้พระแม่มารี เพื่อทดแทนโบสถ์หลงัเก่าท่ีมีการปฏิรูปสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1383-
1385 หลังจากท่ีถูกพวกมองโกลบุกเข้ามาท าลายเม่ือปี ค.ศ.1242 และปี ค.ศ. 1477 ก็ได้มีการก่อสร้าง
เพิ่มเติมข้ึนอีกหลงัจากท่ีพวกเตอร์กิสบุกเขา้ท าลายในปี ค.ศ.1421  

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ออกเดินทางสู่ “กรุงบูคาเรสต์” ท่ีตั้งอยูท่างดา้นใตห่้างประมาณ 170 กม. ศุลกากร นอกจากน้ียงัเป็นเมือง

อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต ้ของประเทศ ซ่ึงตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าแดม
โบวิดา เมืองบูคาเรสต์ เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดับ 6 ของสหภาพยุโรป เป็นหน่ึงในศูนยก์ลางด้าน
อุตสาหกรรมและการขนส่งของยโุรปตะวนัออก เป็นเมืองหน่ึงท่ีร ่ ารวยท่ีสุดและครอบคลุมส่ิงอ านวยความ
สะดวกดา้นการประชุม การศึกษา ทางวฒันธรรม น าท่านชมความสวยงามของ เมืองบูคาเรสต์ ชม จตุัรัส
แห่งการปฎิวติั (Revolution Square) โอเปร่าเฮ้าส์ (Opera House) โรงทหารแห่งชาติ (National Military 
Academy) ผ่านชม ประตูชัย ซ่ึงตั้ งอยู่บนถนนคิสเซเลฟฟ ซ่ึงสร้างเลียนแบบประตูชัยในกรุงปารีส ใน
สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย (Romanian Athenaeum) ให้ท่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั เลือกซ้ือสินคา้ท่ียา่น
เมืองเก่าซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของกรุงบูคาเรสต์ น าท่านน าท่านถ่ายภาพดา้นนอกคู่กบั “อาคารรัฐสภา” หรือ 
“ท าเนียบประธานาธิบดี” ของประเทศโรมาเนีย (Palace of the Parlia ment) ท าเนียบประธานาธิบดีท่ี
ใหญ่โตโอฬารของอดีตประธานาธิบดีจอมเผด็จการ นิโคไล เชาเชสคู โดยท าเนียบประธานาธิบดีแห่งน้ี 
ได้รับการยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภานี้ได้ช่ือว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนข
องสหรัฐอเมริกา น าท่านชม กรุงบูคาเรสต์ ท่ีไดรั้บสมญานามวา่ ปารีสน้อยแห่งยุโรปตะวนัออก เน่ืองจาก
ในสมยัก่อนชนชั้นสูงของโรมาเนียนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนท่ีฝร่ังเศส จึงไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรม

ฝร่ังเศสทั้งในดา้นแฟชัน่และศิลปะรวมทั้งสถาปัตยกรรมซ่ึงยงัปรากฏใหเ้ห็นอยา่งมากมาย หากมีเวลาให้
ท่านไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึกตามอธัยาศยั... 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  CROWN PLAZA HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัที่7       บูคาเรสต์ – อาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก - ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินบูคาเรสต ์ 
12.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที ่QR 222 
17.45 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
20.40 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 830 
 

วนัที่8       โดฮา (กาตาร์) - กรุงเทพฯ 
06.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศทีท่างคณะเดินทางในขณะน้ัน เพื่อความปลอดภัยใน
การเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ัน
ทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

 

อตัราค่าบริการ  
ออกเดนิทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

มกราคม – มีนาคม 2561 49,900 49,900 49,900 12,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โซเฟีย//บูคาเรสต-์กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.
ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบ
ท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนั
เป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่น
การพิจารณาหรือไม่กต็าม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพ
ท่ีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
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เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  
มายงับริษทั และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ 
ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหวัหนา้
ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีได้ระบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการยืน่วซ่ีาของท่านกต่็อเมือ่ในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าใหก้บั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
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เงื่อนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปทีต้่องการัน
ตีมัดจ ากับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 10,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการยืน่ขอวซ่ีา VISA   
 หนังสือเดินทางทีเ่หลอือายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอืน่ๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พื่อให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่
ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รง
กบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่าน
จะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  
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 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุ
เท่าน้ัน การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 
วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผู ้
เดินทางเป็นหลกั 


