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กาํหนดการเดินทาง: วนัท่ี 30 พฤษภาคม - 09 มิถุนายน 2562    
วนัทีห่น่ึง 
30 พ.ค. 62 

กรุงเทพฯ – กรุงอิสตนับูล (ตรุกี) 

20.00 น. คณะพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเขา้ที่ 10 แถว U 

เคาน์เตอรส์ายการบินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน ์(TK) เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวย

ความสะดวกใหแ้ก่ท่านในการเช็คอินและตรวจสมัภาระ 

23.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK069  

 

วนัทีส่อง 

31 พ.ค. 62 

กรุงอิสตนับูล (ตรุกี) – โซเฟีย  (บลัแกเรีย) - มหาวิหารอเล็กซานเดอร ์เนฟสกี - จตัรุสับทัเทนเบิรก์ 

04.00 น. เดินทางถึง กรุงอิสตนับูล เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 

07.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโซเฟีย โดยเท่ียวบินท่ี TK1027  

09.05 น. เดินทางถึงกรุงโซเฟีย ประเทศบลัแกเรีย หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร 

 นําท่านไปชม มหาวิหารอเล็กซานเดอร ์เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral) ซ่ึงถือเป็นมหา

วิหารคริสตจกัรนิกายออรโ์ธดอ๊กซท่ี์ใหญ่อนัดบัหน่ึงของโลก มหาวิหารน้ีมีรูปแบบการก่อสรา้งของนี

โอไบแซนไทน์ ซ่ึงออกแบบโดยสถาปนิค อเล็กซานเดอร ์โพมีรานทเ์ซฟ เป็นมหาวิหารท่ีการ

ก่อสรา้งในแบบโดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ท่ีมีความสูงถึง 53 เมตร ตกแต่งดว้ยหินอ่อนท่ีวิจิตร

ตระการตา ภายในมีเน้ือท่ีประมาณ 3,170 ตรม.ซ่ึงสามารถจุผูเ้ขา้ทาํพิธีไดป้ระมาณ 10,000 คน 

นําท่านผ่านชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ซ่ึงเป็นโบสถค์ริสตจกัรท่ีอยู่ใกล้ๆ กนัไดอี้กดว้ย  

จากน้ันแวะไปชมพระราชวงัเดิมท่ี จตัรุสับทัเทนเบิรก์ (Battenberg Square) ซ่ึงปัจจุบนัพระราชวงั

แห่งน้ี ไดก้ลายเป็น หอศิลป์แห่งชาติ (National Art Gallery) นําท่านผ่านชม สวนสาธารณะเก่า

ประเมืองโซเฟีย ผ่านชมทาํเนียบประธานาธิบดี และโบสถเ์ซนตจ์อรจ์ (St. George) เป็น 

โบสถ์คริสต์ท่ีถูกสรา้งข้ึนโดยชาวโรมัน ในศตวรรษท่ี 4 ก่อสรา้งโดยใช ้อิฐแดง และยังถือว่าเป็น

อาคารเก่าแก่ท่ีสุดในโซเฟีย 

วนับิน เมือง CODE เทีย่วบิน เวลา 

วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ-อิสตนับลู BKK-IST TK 069 23.00-05.20+1 

วนัท่ีสอง อิสตนับลู-โซเฟีย IST-SOF TK 1027 07.45-09.05 

วนัท่ีสิบ บคูาเรสต-์อิสตนับลู OTP-IST TK 1046 21.35-23.00 

วนัท่ีสิบเอ็ด อิสตนับลู-กรุงเทพฯ IST-BKK TK 068 01.25-15.00 

โซเฟีย-รีล่า-พลอฟดิฟ-คาซานลคั-ชิพกา้-เวลีโค ทารโ์นโว-เวอรน่์า

คอนสแตนตา-บูคาเรสต-์ซีบิว-ซีกิสโอรา่-บราน-บราซอฟซิบายา่  
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12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
 

 

 

 

 

 
 

14.00 น. นําเขา้ชมโบสถ์โบยาน่า (Boyana Church) มรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโกใ้นปีค.ศ.1979

ประกอบดว้ยอาคาร 3 หลงัท่ีสรา้งเช่ือมติดต่อกนั โดยอาคารดา้นทิศตะวนัออกสรา้งข้ึนในช่วงปลาย

คริสตศ์ตวรรษท่ี 10 และขยายใหญ่ข้ึนในช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ภายในมีภาพเขียนสี  

 บนปนูเปียก (fresco) ท่ีวาดข้ึนในปีค.ศ.1259 ซ่ึงเป็นผลงานท่ีสาํคญัท่ีสุดช้ินหน่ึงของศิลปะยุคกลาง

เช่น ภาพชีวประวติัของเซนตนิ์โคลสั, ภาพกษัตริยแ์ละราชินีแห่งบลัแกเรีย, ภาพพระเยซู และสาวกผู้

เผยแผ่ศาสนาทั้ง4 องค์, ภาพคู่สามีภรรยา Sebastocrato Kaloyan และ Desislava Kaloyan ผู ้

อุปถมัภใ์นการสรา้งโบสถแ์ห่งน้ี ส่วนอาคารหลงัท่ี 3 สรา้งข้ึนในช่วงปลายคริสต ์ศตวรรษท่ี 19  

 อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิง Vitosha Boulervard ถนนชอ้ปป้ิงสายหลกัแห่งนครหลวงโซเฟีย ซ่ึงมีทั้งสินคา้แบ

รนดเ์นมไฮเอนและสินคา้ทอ้งถ่ินใหเ้ลือกซ้ือมากมาย อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม, อาหารทอ้งถ่ิน 

จากน้ันนําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HOTEL FESTA SOFIA หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสาม 

01 มิ.ย. 62 

โซเฟีย – รลิ่า – อารามมรดกโลกรลี่า - พพิธิภณัฑร์ลิ่า - พลอฟดิฟ (บลัแกเรีย) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

08.30 น. นําท่านไปชม อารามมรดกโลกรีล่า (Rila Monastery) เป็นอารามของคริสตนิ์กายออร์โธดอกซ์ท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีสุดและมีผูเ้ยี่ยมชมมากท่ีสุดของบลักาเรีย ตั้งอยู่บนจุดท่ีมีทิวทศัน์สวยงามของภูเขารีล่า ท่ี

ระดบัความสงู 1,147 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล ซ่ึงสามารถมองเห็นแม่น้ําริลสกา้และดรุสย่า วิทซ่า 

ท่ีไหลอยู่เบ้ืองล่างไดอ้ย่างสวย และไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1983 

  ชมความสวยงามของวิหาร ท่ีก่อตั้งข้ึนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 10 โดย นักบุญจอหน์แห่งรีลา (St.John 

of Rila) ผูถื้อสนัโดษและใชชี้วิตเขา้เงียบในถา้และไดร้ับยกย่องเป็นนักบุญโดย นิกายออร์โธดอกซ ์

อาศรมและหลุมศพของท่านกลายเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และไดก้ลายเป็นอารามซ่ึงมีบทบาทสาํคญัใน

ดา้นจิตวิญญาณและสังคมของบัลแกเรียยุคกลาง อารามน้ีถูกทําลายดว้ยไฟไหมใ้นตอนตน้ของ

คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 และไดร้บัการปฏิสงัขรณข้ึ์นใหม่ระหว่างคริสตศ์กัราช 1834-1862 รูปแบบของ

อารามเป็นตวัอย่างท่ีชดัเจนของศิลปะสมยับลัแกเรียน เรอเนสซองส ์ในราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 18-19 
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และเป็นสญัลกัษณแ์ห่งการตระหนักรูถึ้งเอกลกัษณท์างวฒันธรรมสลาวิค (Slavic) หลงัจากท่ีตกอยู่ใต้

การปกครองของชนชาติอ่ืนมานับหลายศตวรรษ อารามรีล่า ถือเป็นเป็นศูนยก์ลางของจิตวิญญาณท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในประเทศบลัแกเรีย และเป็นจุดหมายในการเดินทางแสวงบุญของคริสตศ์าสนิกชนในนิกาย

ออร์โธดอกซ์จากทัว่โลกท่ี นักบุญเซนตอิ์วาน ริลสก้ี (St.Ivan Rilski) แห่งอารามรีล่า ซ่ึงมีบทบาท

อย่างมากในการต่อสูเ้ร่ืองการกดข่ีทางชาติพนัธุใ์นสมยัการยึดครองของจกัรวรรดิออตโตมนั อาราม

แห่งน้ีถือเป็นอนุสรณส์ถานของสถาปัตยกรรมและความมัง่คัง่ของวฒันธรรมและศิลปะของบลัแกเรีย 

สัญลักษณ์รูปเคารพ (Icon) ท่ีอารามน้ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและทาดว้ยทองคําแทเ้พียงแห่งเดียวใน

บลัแกเรีย นอกจากน้ีอารามเป็นแหล่งสะสมทรัพยส์มบติั และวสัดุวรรณกรรมอายุกว่ารอ้ยปีอีกเป็น

จาํนวนมาก 

  นําท่านเขา้ ชมพิพิธภัณฑร์ิล่า ซ่ึงภายในไดเ้ก็บสมบัติลํา่ค่ามากมายของอารมหลวงแห่งน้ีรวมถึง

เร่ืองราวของประวติัศาสตรต์ั้งแต่สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 10 โดยจดัแสดงเป็นหอ้งๆ เช่น หอ้งท่ีจดัแสดง

เคร่ืองแต่งกายของท่านอาร์คบิชอป หอ้งท่ีจดัแสดงเคร่ืองพิมพก์ระดาษท่ีทาํจากแผ่นทองแดง หอ้งท่ี

จดัแสดงไมก้างเขนท่ีแกะสลกัดว้ยมือท่ีมีความละเอียดสูงมากจึงสามารถส่ืออารมณ์ออกมาทางสีหน้า

ไดอ้ย่างชดัเจนใชใ้นเวลาแกะสลกักว่า 12 ปีจึงเสร็จ    

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร, อาหารทอ้งถ่ิน 

บ่าย นําท่านออกเดินทางไปยัง เมืองพลอฟดิฟ เป็นเมืองศูนยก์ลางการบริหารและการปกครองของ

จงัหวดัพลอฟดิฟ ท่ีมีความใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 นําท่านชม เมืองเก่าพลอฟดิฟ (Plovdiv Old City) ส่วนท่ีเก่าแก่ของตวัเมืองไดร้บัการอนุรกัษ์ทาง

สถาปัตยกรรม ซ่ึงทาํให ้พลอฟดิฟ ยงัคงมีกล่ินอายของยุคเรอเนสซองจนถึง ปัจจุบนั สภาพตึกราม

บา้นช่องยงัคงอนุรกัษ์ไวซ่ึ้งรูปแบบเดิมเป็นท่ีน่าประทบัใจของนักท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมเยือน นําท่าน

เดินชมเขตเมืองเก่าบนถนนท่ีปูดว้ยแผ่นหินแบบโบราณ 

นําท่านชม โบสถเ์ซนตส์คอนสแตนตินและเฮเลนา (St.Constantine and Helena) หน่ึงในโบสถท่ี์

เก่าแก่ท่ีสุดของเมือง ในอดีตเคยเป็นกาํแพงป้อมปราการของเมืองบริวาร สรา้งข้ึนเมื่อปีค.ศ.1832 

และเขา้ชมพิพิธภัณฑ ์ Ethnographic Museum ภายในจัดแสดงเร่ืองราวของหัตถกรรมและ

เกษตรกรรมของชาวพลอฟดิฟ 
19.30 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม, อาหารทอ้งถ่ิน 

จากน้ันนําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม GRAND HOTEL HEBAR PAZARDJIK หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีส่ี 

02 มิ.ย. 62 

พลอฟดิฟ – คาซานลคั (เทศกาลดอกกหุลาบ) – ตรีเอฟนา (บลัแกเรีย) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ แบบ Boxset 
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07.00 น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองคาซานลัค น้ันแหล่งปลูกกุหลาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในบลัแกเรีย สถานท่ีท่ีมองไป

ทางไหนก็เจอแต่ดอกกุหลาบ สถานท่ีท่ีสาวๆจากทัว่โลกอยากมาเยือนสักครั้งหน่ึงในชีวิต นําท่าน

เดินทางไปตามเสน้ทางสายดอกกุหลาบ ณ หุบเขาแห่งดอกกุหลาบ (The Valley of Roses) แหล่ง

ปลูกกุหลาบอันกวา้งใหญ่ ท่ีนักท่องเท่ียวทุกคนตอ้งมาเยือนเมื่อมาเมืองคาซานลัค มีภูมิอากาศ

เหมาะแก่การเติบโตของดอกกุหลาบอย่างมาก อาจจะเรียกไดว่้า ดอกกุหลาบท่ีมาจากเมืองคาซาน

ลักเป็นดอกกุหลาบท่ีมีคุณภาพท่ีดีท่ีสุดในโลก ชมทุ่งดอกกุหลาบท่ีปลูกไวใ้นไร่อันกวา้งใหญ่ กิน

อาณาเขตไปเป็นภูเขาทั้งลูก ใหท่้านไดต่ื้นตาไปกบัความสวยงามของดอกกุหลาบนานาชนิด ท่ีเบ่ง

บานรอการเก็บเกี่ยวอย่างสวยงาม ชมวิธีการเก็บดอกกุหลาบในไร่ ใหท้่านไดล้องเก็บ กุหลาบที่มี

กลิ่นหอมอย่างสนุกสนาน และใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองหอม เช่น น้ําหอม โลชัน่ สบู่ 

แชมพ ูและน้ํามนัหอมระเหย กล่ินพฤกษาดอกไมน้านาพนัธ ์โดยเฉพาะกล่ินกุหลาบท่ีมีช่ือเสียงของ

เมือง 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร, อาหารทอ้งถ่ิน (บารบ์ีคิว พรอ้มชมโชวร์ะบาํพื้ นเมือง) 
 

 

 

  

 

  

 
 

จากน้ันใหท่้านเขา้ชม เทศกาลดอกกุหลาบ(Rose Festival) เทศกาลน้ีเร่ิมจดัครั้งแรกเมื่อปี 1903 

และจัดต่อกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน โดยจะจดัในสปัดาหแ์รกของเดือนมิถุนายน ในงานจะคดัเลือก

ดอกกุหลาบท่ีสวยท่ีสุดและหญิงสาวในเมืองท่ีสวยท่ีสุดมาร่วมงาน มีการประกวดสาวงามประจาํเมือง 

โดยหญิงสาวท่ีจะสามารถลงประกวดไดน้ั้นตอ้งเป็นหญิงสาวท่ีเรียนจบระดบัมธัยมในเมืองคาซานลัก

เท่าน้ัน ซ่ึงผูช้นะจะไดเ้ป็น “The Queen Of Roses” ร่วมชมขบวนแห่ดอกกุหลาบ (rose festival 

parade) ท่ีจดัข้ึนในฤดูใบไมผ้ลิ ในขบวนชาวเมืองจะแต่งกายชุดประจาชาติ และโปรยดอกไมอ้ย่างร่ืน

เริง สวยงาม 

นําท่านเขา้ชม สุสานโบราณชาวเธรเชียนแห่งคาซานลัค (Thracian Tomb of Kazanlak) ท่ีไดร้ับ

การประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดย UNESCO สุสานโบราณน้ีไดร้ับการคน้พบในปี

คริสตศ์กัราช 1944 มีอายุตั้งแต่ยุคเฮลเลนิสติก (Hellenistic) ราวปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 4 (กลาง

พุทธศตวรรษท่ี 10) สุสานแห่งน้ีตั้งอยู่ใกลเ้มืองเซฟโตโปลิส (Seutopolis) นครหลวงของพระเจา้

เซฟเตสท่ี 3 (Seutes III) กษัตริยแ์ห่งเธรส และเป็นส่วนหน่ึงของสุสานเธรเชียน สุสานทรงรังผ้ึงหรือ
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ท่ีเรียกว่า ธอลอส (Tholos สุสานทรงโดมยอดแหลมคลา้ยรังผ้ึง) น้ี มีทางเดินแคบและหอ้งฝังศพรูป

กลม ทั้งสองส่วนตกแต่งดว้ยจิตรกรรมฝาผนังแสดงภาพพิธีกรรมและวฒันธรรมการฝังศพของชาวเธ

รส จิตรกรรมเหล่าน้ีเป็นงานยุคเฮลเลนิสติกท่ีไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ย่าง 

นําท่านเขา้ชมกบั โบสถป์ระจาํเมืองแห่งเมืองชิพกา้ (Shipka Memorial Church) โบสถค์ริสตนิ์กาย

บลัแกเร่ียนออโธดอกซ ์สรา้งข้ึนระหว่างปี ค.ศ.1885-1902 เพื่อเป็นอนุสรณส์ถานอุทิศใหแ้ก่ทหาร

รัสเซีย ยูเครน และบลัแกเรีย ท่ีเสียชีวิตในสงครามรุสโซ่-เตอร์กิช หรือสงครามระหว่างอาณาจกัร

อ็อตโตมนัและอาณาจกัรรสัเซียเมือปี ค.ศ.1877 

นําท่านเดินทางสู่เมือง ตรีเอฟนา (Tryavna) นําท่านชมเมืองเก่าตรีเอฟนา ชมหอนาฬิกา สะพาน

หิน โบสถป์ระจาํเมือง จากน้ันอิสระใหท่้านเดินเล่นเท่ียวชมเมืองตามอธัยาศยั 

19.30 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม, อาหารทอ้งถ่ิน 

จากน้ันนําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HOTEL KALINA PALACE TRYAVNA หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีห่า้ 

03 มิ.ย. 62 

ตรีเอฟนา- เวลีโค ทารโ์นโว – ปราสาทซารเีวทส ์- มาดาระ – เวอรน่์า – สวนสาธารณะซีการ์

เดน (บลัแกเรีย) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

 

 

 

 

08.00 น. นําท่านชม ปราสาทซารเีวทส ์(Tsarevets Castle) ซ่ึงภายในมีอาคาร และป้อมปราการรายอยู่ราย

ลอ้ม ปัจจุบนัไดม้ีการทาํนุบาํรุงรกัษาเอาไวม้ากมายพอสมควร   

จากน้ันนําท่านเดินเล่นท่ี ถนนซาโมวอดสกา้(Samovodska) ซ่ึงเป็นถนนท่ีไดร้ับความนิยมสาํหรับ

นักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก เน่ืองจากท่ีน้ีจะมีสินคา้ทอ้งถ่ิน และของท่ีระลึกขายอยู่เป็นจาํนวนมาก 

อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้พื้ นเมือง และของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

10.30 น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองมาดาระ เป็นหมู่บา้นในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศบลัแกเรีย 

เมืองมาดาระเป็นส่วนหน่ึงของเทศบาล ชเูมน (Shumen) เมอืงมาดาระมชีือ่เสยีงในประวตัศิาสตร์

แห่งชาตแิละโบราณคด ีการคน้พบยคุสํารดิและนิคมธราเซยีนวลิล่าโรมนัโบราณและป้อมปราการจาก

ศตวรรษที ่2-5 อกีทัง้ยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่าํคญัของประเทศ   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 

นําท่านเขา้ชม ภาพสลกันูนต ํา่ รูจ้กักนัในนาม “Madara rider” เช่ือกนัว่าเป็นตวัแทนของร่างอศัวินท่ี

พิชิตสิงโตถูกแกะสลกับนหน้าผาสงูกว่า 100 เมตร คาดการณก์นัว่าสรา้งข้ึนราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 8 
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หลงัจากน้ันไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองเวอรน่์า เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 

ของประเทศและเมืองต่างอากาศบริเวณชายฝัง่ทะเลดาํท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศบลัแกเรีย ชาว

ยุโรปมกัเลือกใชเ้วลาพกัผ่อนในช่วงฤดูรอ้นมาอาบแดดหรือเลือกเล่นกิจกรรมทางทะเล อีกทั้งเมือง

เวอรน่์าก็มีความพรอ้มท่ีจะตอ้นรบันักท่องเท่ียวจากทัว่โลกไม่ว่าจะเป็นโรงแรมระดบัหา้ดาว รีสอรท์ 

& สปา ท่ีเปิดใหบ้ริการนักท่องเท่ียวอยู่ทัว่บริเวณ  

จากน้ันนําท่านเขา้ชม มหาวิหารแห่งเมืองเวอรน่์า เป็นจุดศนูยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กายออรโ์ธ

ดอกประจาํเมืองเวอรน่์า ตวัมหาวิหารมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากมหาวิหารอเล็กซานเดอร ์

เนฟสกี ในกรุงโซเฟีย ภายในประดบัตกแต่งดว้ยภาพวาดนักบุญต่างๆ โดยจะเน้นใชสี้ฟ้าและสีทองท่ี

ใหค้วามรูสึ้กสงบน่ิง โดยผูค้นท่ีเขา้มาสกัการะในมหาวิหารแห่งน้ีมกัเขา้จะมายืนขอพรบริเวณโดม

หลกัท่ีมีภาพวาดของพระเยซูเปรียบเสมือนการไดร้บัพรจากพระเจา้เพื่อความเป็นมงคล 

จากน้ันนําท่านเขา้ชม สวนสาธารณะซีการเ์ดน (Sea Garden) เป็นสวนเก่าแก่ท่ีสุดและกล่าวกนัว่า

เป็นสวนท่ีมีความใหญ่ท่ีสุดในคาบสมุทรบอลข่าน ตั้งอยู่ตามแนวชายฝัง่ของเมืองในทะเลสีดาํ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม, อาหารทอ้งถ่ิน (บุฟเฟ่ต)์ 

จากน้ันนําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HOTEL SHIPKA GOLDEN SANDS หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีห่ก 

04 มิ.ย. 62 

เวอรน่์า (บลัแกเรยี)– คอนสแตนตา (โรมาเนีย) - City Park Mall of Constanta 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ** ให้ทุกท่านนําหนังสือเดินทางติดตวัเพ่ือใช้ในการข้ามพรหมแดน ** 

08.00 น. นําท่านเดินทางสู่เสน้แบ่งพรหมแดนประเทศบลัแกเรียเพื่อเดินทางต่อไปยงัเมืองคอนสแตนตาประ 

โรมาเนีย (ระยะ 85 กม.) 

10.30 น. หลงัจากผ่านขั้นตอนการขา้มพรหมแดน นําท่านเดินทางไปยงัเมืองคอนสแตนตา (ระยะ 63 กม.) 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารในโรงแรม อาหารทอ้งถ่ิน 
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บ่าย เมืองคอนสแตนตา แต่เดิมช่ือ Tomis ไดถู้กยึดครองโดยชาวโรมนัประมาณ 71 ปีก่อนคริสตกาล 

และเปล่ียนช่ือเป็น Constantiana โดยจกัรพรรดิโรมนัต่อมาภายหลงัไดม้ีการเปล่ียนช่ือใหส้ั้นลงเป็น 

Constanta ในช่วงยุคออตโตมนัราวศตวรรษท่ี 13 อาจะกล่าวไดว่้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัเมือง

คอนสแตนตาเป็นเมืองท่าท่ีสาํคญัท่ีสุดของประเทศโรมาเนีย อนัเน่ืองมาจากทาํเลท่ีตั้งอยู่บนชายฝัง่

ตะวนัตกของทะเลสีดาํและเป็นเสน้ทางการเดินเรือท่ีสาํคญัระหว่างโรมาเนียและตุรกีเพราะมรีะยะไม่

ไกลอีกทั้งยงัสะดวกแก่การขนส่งต่อไปยงักรุงบคูาเรสตเ์มืองหลวงของประเทศอีกดว้ย 

จากน้ันนําท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรแ์ละโบราณคดีคอนสแตนตา เป็นพพิิธภณัฑท่ี์ได้

เก็บรวบรวมเร่ืองราวทางประวติัของชาติของโรมาเนีย อาทิเช่น รูปป้ันสมยักรีก-โรมนั  เงินตราใน

สมยัยุคสาํริด อาวุธ เป็นตน้ จากน้ันนําท่านเก็บภาพบริเวณดา้นนอกของ Casino Constanta  

จากน้ันนําท่านเดินทางยงั City Park Mall of Constanta อิสระเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร, อาหารทอ้งถ่ิน  

จากน้ัน  นําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HOTEL RAMADA CONSTANTA หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีเ่จด็ 

05 มิ.ย. 62 

คอนสแตนตา – บูคาเรสต–์ พิพิธภณัฑห์มู่บา้น – อาคารรฐัสภา - จตัรุสัแหง่การปฎิวติั

(โรมาเนีย) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

  

 

 

 

08.00 น.  นําท่านเดินทางสู่กรุงบูคาเรสต ์(BUCHAREST) เป็นเมืองหลวง นอกจากน้ียงัเป็นเมืองอุตสาหกรรม

และเศรษฐกิจของประเทศโรมาเนีย เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของโรมาเนีย ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้อง

ประเทศ ซ่ึงตั้งอยู่ริมฝัง่แม่น้ําแดมโบวิดา เมืองบูคาเรสต ์มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 2 ลา้นคน 

และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 6 ของสหภาพยุโรป นับจากจาํนวนประชากรในเขตจาํกดัเมือง

ด้านเศรษฐกิจ ถือเป็นเมืองท่ีเจริญมัง่คัง่ ท่ีสุดในโรมาเนีย และเป็นหน่ึงในศูนย์กลางด้าน

อุตสาหกรรมและการขนส่งของยุโรปตะวนัออก เป็นเมืองหน่ึงท่ีรํา่รวยท่ีสุดและครอบคลุมส่ิงอาํนวย

ความสะดวกดา้นการประชุม การศึกษา งานทางดา้นวฒันธรรม ชอ้ปป้ิง ฯลฯ  

ผ่านชม ประตูชัย ซ่ึงตั้งอยู่บนถนนคิสเซเลฟฟ ซ่ึงสร้างเลียนแบบประตูชัยในกรุงปารีส ใน

สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย (Romanian Athenaeum) ใหท่้านไดพ้ักผ่อนตามอธัยาศยั เลือกซ้ือ

สินคา้ท่ีย่านเมืองเก่าซ่ึงเป็นศนูยก์ลางของกรุงบคูาเรสต ์

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร, อาหารทอ้งถ่ิน 
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นําท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑห์มู่บา้น (Village Museum) เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ท่ีใหญ่และ

เก่าแก่ท่ีสุดของยุโรป ตั้งอยู่ริมทะเลสาบภายในสวนสาธารณะ Herastrau Park ณ กรุงบคูาเรสต ์

เมืองหลวงของประเทศโรมาเนีย ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมต่างๆ ท่ีสรา้งดว้ยไม ้ดิน และหิน เรียงรายอยู่ริม

ทะเลสาบ ซ่ึงจะทาํใหนั้กท่องเท่ียวเขา้ใจวิถีชีวิตดัง่เดิมของชาวโรมาเนียมากข้ึน 

นําท่านชมภายนอก อาคารรฐัสภาหรอืทาํเนียบประธานาธิบดีของประเทศโรมาเนีย (Palace of 

the Parliament) ทาํเนียบประธานาธิบดีท่ีใหญ่โตโอฬารของอดีตประธานาธิบดีจอมเผด็จการ  

นิโคไล เชาเชสคู และนางเอลินา ภริยาผูซ่ึ้งอยากมีชีวิตหรูหราประหน่ึงแบบเอวิตา้ เปรอง โดย

ทาํเนียบประธานาธิบดีแห่งน้ี ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นอาคารรฐัสภาน้ีไดช่ื้อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 

2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา ตวัปราสาทน้ีมีความสูง 12  ชั้น พื้ นท่ีรวมกนั

ทั้งหมดประมาณ 340,000 ตรม. และมีจาํนวนหอ้งมากถึง 1,1 00 หอ้ง ใชเ้วลาสรา้งนานถึง 13 ปี 

จากปี ค.ศ. 1984-1997 โดยใชส้ถาปนิกถึง 700 คนโดยมี อันกา้ เพเทรสคู เป็นหวัหน้า และใช้

แรงงานถึง 30,000 คน จากน้ันนําท่านชม จตัุรสัแห่งการปฎิวัติ (Revolution Square) โอเปร่า

เฮา้ส ์(Opera House) โรงทหารแห่งชาต ิ(National Military Academy)  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม, อาหารจีน  

จากน้ัน  นําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HOTEL MINERVA หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีแ่ปด 

06 มิ.ย. 62 

บูคาเรสต ์– ซิบิว – ถนนคนเดิน – ซีกิสโอร่า - พพิธิภณัฑห์อนาฬิกา (โรมาเนีย) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น. นําท่านออกเดินทางไปยัง เมืองซีบิว (SIBIU) ท่ีตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงบูคาเรสต์

ระยะทางห่างประมาณ 270 กม. เมืองซีบิว เป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของ

จังหวัดซีบิว เป็นเมืองหน่ึงในบริเวณของทรานซิลวาเนีย (Transylvania)  ซ่ึ งเ ป็นภูมิภาค

ประวติัศาสตรท่ี์ตั้งอยู่ทางตอนกลางของโรมาเนีย โดยมีเขตแดนดา้นตะวนัออกและทางใตติ้ดต่อกบั

เทือกเขาคาร์เพเธียน ซีบิวตั้งอยู่บนริมฝัง่แม่น้ําซีบินทั้งสองดา้น ซ่ึงเกิดมาจากแควสาขาของแม่น้ํา

โอล์ท มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 140,000 คน เป็นเมืองท่ีมีความสําคัญเมืองหน่ึงทางดา้น

ศนูยก์ลางของวฒันธรรมและพรอ้มกนักบัเมืองของลักเซ็มเบิร์ก ท่ีถูกออกแบบก่อสรา้งใหเ้ป็นเมือง

หลวงแห่งดา้นวฒันธรรมของยุโรปสาํหรับปี ค.ศ.2007 และไดร้ับการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดก

ของโลกในปีค.ศ.2004 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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นําท่านชมโบสถซี์บิว ซ่ึงเป็นโบสถท่ี์มีช่ือเสียงมากท่ีมียอดหอคอยสงูประมาณ 74 เมตรและเป็น

จุดเด่นของเมืองน้ีและมีฐานทั้งส่ีดา้นท่ียึดยอดหอไว ้โบสถแ์ห่งน้ีถูกสรา้งข้ึนในศตวรรษท่ี 14 จาก

โบสถห์ลงัเก่าท่ีสรา้งข้ึนในศตวรรษท่ี 12 และก็ใชเ้ป็นท่ีฝังศพของบุคคลสาํคญัของซีบิลประมาณ 

300 ปี ซ่ึงต่อมาในปี ค.ศ.1796 ก็มีการประกาศหา้ม แต่ในปี ค.ศ.1803 ก็ไดม้ีการยกเวน้เมื่อ

สถานท่ีแห่งน้ีไดฝั้งร่างของบารอน ซามูเอลวอน บรูเคนทล้ไวท่ี้ใตถุ้นโบสถแ์ห่งน้ี นํา 

อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ ณ ถนนคนเดิน ซึ่งมีสินคา้ท่ีขายมีมากมายหลายชนิด ทั้งเส้ือผ้า 

กระเป๋าหนัง แวน่ตากนัแดด หรอืจะเลอืกนัง่จมิกาแฟ ทานไอศกรมีกไ็ดบ้รรยากาศไม่แพก้นั 

 

 

 

 

 

 

 

15.30 น. นําท่านออกเดินทางไปยัง เมืองซีกิสโอร่า (SIGHISOARA) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นเหนือ ระยะทางห่าง

ประมาณ 90 กม. เมืองซีกิสโอรา่ เป็นเมืองศูนยก์ลางการบริหารและการปกครองของจงัหวดัมูเรส 

ท่ีตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ําทาร์นาว่าแมร์และอยู่ในพื้ นท่ีดา้นประวัติศาสตร์ของทรานซิลวาเนีย มี

ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 30,000 คน โดยในช่วงราวศตวรรษท่ี 12 พวกเยอรมนัทรานซิลวา

เนียนแซ๊กซ๊อนสท่ีเป็นพ่อคา้วาณิชยแ์ละพวกท่ีมีฝีมือดา้นหตัถกรรม ไดร้บัเชิญจากกษัตริยข์องฮังการี

ใหเ้ขา้มาอยู่อาศยัตั้งถ่ินฐานและช่วยปกป้องโดยการเป็นแนวหน้าในราชอาณาจกัรของพระองค์ และ

จากดา้นการบนัทึกก็มีพวกแซ๊กซอนสไ์ดเ้ขา้มาอาศยัอยู่ในปี ค.ศ.1191 และไดส้รา้งเมืองใหม้ีความ

สวยงามเจริญรุ่งเรืองมาถึงจนทุกวนัน้ี และไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1999 

นําท่านเดินชมเมือง เขา้ชมพพิธิภณัฑห์อนาฬิกา (CLOCK TOWER) ท่ีมีช่ือเสียง นําท่านชมแต่ละหอ้ง

ภายในหอนาฬิกา ซ่ึงใชเ้ป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก็บสะสมของมีค่าท่ีขุดไดภ้ายในเมืองน้ี แลว้นําท่านข้ึนชม

ทศันียภาพของเมืองซิกิสวาราจากยอดสงูสุดของหอนาฬิกา  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม, อาหารทอ้งถ่ิน 

จากน้ัน  นําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HOTEL MERCURE BINDERBUBI SIGHISOARA หรือ

 เทียบเท่า 
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วนัทีเ่กา้ 

07 มิ.ย.62 

ซีกิสโอรา่ – บราน – ปราสาทแดรก๊คูล่า – โบสถด์าํ -  บราซอฟ(โรมาเนีย) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 

 

 

 

 

 

08.00 น. จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองบราน (BRAN) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นตะวันออก ระยะทางห่างประมาณ 

130 กม. เมืองบราน เป็น เมืองซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นท่ีอยู่ของแวมไพรห์รือแดร๊กคูล่า  

นําท่านเขา้ชม ปราสาทบราน (Bran Castle) หรือท่ีรู ้จักกันในนามของ ปราสาทแดร๊กคูล่า 

(Dracula’s Castle) ปราสาทน้ีถูกสรา้งข้ึนในในศตวรรษท่ี 14 เป็นปราสาทท่ีไดร้ับการยกย่องว่า

สวยงามท่ีสุดในโรมาเนีย ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดสรา้งข้ึนเพื่อเป็นป้อมควบคุมเสน้ทางการคา้และ

เก็บภาษีระหว่างแควน้วาลนัเซียและแควน้ทรานซิลวาเนีย ภายในตวัปราสาทมีหอ้งต่างๆมากมาย ซ่ึง

จดัแสดงวิถีความเป็นอยู่ หอ้งแสดงอาวุธโบราณ ตูโ้บราณอายุหลายรอ้ยปีท่ีแกะสลักลวดลายสวย

งดงาม นอกจากน้ียงัมีการจดัแสดงส่ิงของเคร่ืองใชอี้กมากมาย ใหท่้านไดช้มและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

ท่านออกเดินทางสู่ เมืองบราซอฟ (BRASOV) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นตะวันออกเฉียงใต ้ระยะทางห่าง

ประมาณ 30 กม. เมืองบราซอฟ เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดแห่งแควน้ทรานซิลวาเนีย แควน้ท่ีสวยงามและ

มีช่ือเสียงของโรมาเนีย แควน้น้ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี12 โดยชาวแซกซอนส์ซ่ึงเคยถูกปกครองโดยชน

ชาติเยอรมันและเป็นศูนย์กลางการคา้ของชาวแซกซอนส์ อาคารโดยทัว่ไปจึงตกแต่งตามสไตล์

เยอรมนั  

นําท่านเขา้ ชมโบสถด์าํ (Black Church) เป็นโบสถท่ี์มีช่ือเสียงซ่ึงจดัเป็นโบสถส์ถาปัตยกรรมโกธิค

ท่ีใหญ่ท่ีสุดของโรมาเนีย ซ่ึงในเร่ิมแรกไม่ไดม้ีหลักฐานแน่นอนว่าถูกสรา้งเมื่อใด แต่ไดส้รา้งข้ึนให้

เป็นโบสถโ์รมนัคาธอลิคเพื่ออุทิศใหพ้ระแม่มารี เพื่อทดแทนโบสถห์ลังเก่าท่ีมีการปฏิรูปสรา้งข้ึนในปี 

ค.ศ.1383-1385 หลงัจากท่ีถูกพวกมองโกลบุกเขา้มาทาํลายเมื่อปี ค.ศ.1242 และปี ค.ศ. 1477 

ก็ไดม้ีการก่อสรา้งเพิ่มเติมข้ึนอีกหลงัจากท่ีพวกเตอรก์ิสบุกเขา้ทาํลายในปี ค.ศ.1421 

จากน้ันนําชมตลาดใหญ่ใจกลางเมือง ถนนคนเดิน สินคา้ท่ีขายมีมากมายหลายชนิด ทั้งเส้ือผ้า 

กระเป๋าหนัง เคร่ืองใชใ้นบา้น และโดยเฉพาะรา้นหนังสือท่ีไดร้บัความสนใจเป็นอย่างมาก 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม, อาหารทอ้งถ่ิน 

จากน้ัน  นําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HOTEL RAMADA BRASOV หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่ิบ 

08 มิ.ย. 62 

บราซอฟ – อาซูกา้ - ซีนายา่ – ปราสาทเปเลส -  บูคาเรสต ์(โรมาเนีย) – อิสตนับูล (ตุรกี) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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08.00 น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองอาซูกา้ (AZUGA) เมืองเล็กๆในจงัหวดั พาโฮวา ท่ีตั้งอยู่ท่ามกลางทุบเขาใน

แห่งแควน้วอลลาเชีย เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในการทาํไวน์ของประเทศโรมาเนีย 

10.15 น. นําท่านเขา้ชมโรงานผลิตไวน์ Azuga Rhein Cellars เป็นโรงผลิตไวน์ท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่ท่ีสุดใน

ทอ้งท่ีน้ี ** พเิศษใหท้า่นไดช้ิมไวนท์อ้งถ่ิน ** 

10.00 น. นําท่านออกเดินทางไปยงั เมืองซินาย่า (SINAIA) ซ่ึงตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 60 กม. 

เมืองซินาย่า ตั้งอยู่ในจงัหวดัพราโฮว่าและเป็นพื้ นท่ีทางดา้นประวติัศาสตรข์องมนัเทเนีย และมี

ช่ือเสียงทางดา้นเป็นเนินเขาสงูท่ีอยู่เหนือระดบัน้ําทะเลประมาณ 760-860 เมตรและเป็นท่ีตั้งของ

สกีรีสอรท์อีกดว้ย 
 

 

 

 

 

 

 
 

11.40 น. จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ปราสาทเปเลส (Peles Castle) ซ่ึงตั้งอยู่ในหุบเขาบเูซกิใกลกับัเมืองซินา

ย่า เป็นปราสาทท่ีประทบัในฤดูรอ้นของกษัตริย ์ปราสาทแห่งน้ีไดร้บัการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีก

แห่งท่ีสวยท่ีสุดในโลก เน่ืองจากตั้งอยู่กลางป่าสนบนเทือกเขาคารเ์ปเทียน ปราสาทน้ีถูกสรา้งข้ึนโดย

เจา้ชายคาลอสท่ี 1 กษัตริยแ์ห่งโรมาเนียในสมยัศตวรรษท่ี 19 ใชเ้วลาสรา้งนานถึง 10 ปี โดยเร่ิมปี 

ค.ศ.1873-1973 ความงดงามของปราสาทแห่งน้ี มิใช่อยู่ท่ีความยิ่งใหญ่ของตวัปราสาทแต่อยู่ท่ีการ

ตกแต่งภายในอย่างหรูหรางดงาม เป็นปราสาทท่ีรวบรวมงานศิลปะท่ีสวยงามมากมายจากประเทศ

ต่างๆ ในยุโรป เช่น โคมไฟระยา้จากอิตาลี รูปภาพติดผนังจากฝรัง่เศส ฯ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 

บ่าย  อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้พื้ นเมืองและของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

18.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

19.00 น. นําท่านเดินทางสู่ สนามบินโอโทเพนนี  เมืองบูคาเรสต ์เพื่อทาํการตรวจเอกสารการเดินทาง 

21.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูล โดยสายการบินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน ์(TK) เทีย่วบินที ่TK 1046  

23.00 น. เดินทางถึง กรุงอิสตนับูล เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
 

วนัทีส่ิบเอ็ด 

09 มิ.ย. 62 

อิสตนับูล (ตรุกี) – กรุงเทพฯ 

01.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที ่TK068  

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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*** ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาวะของเงินบาททีไ่ม่คงที ่ 

 การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปลี่ยนแปลงน้ี ทางบรษิัทฯ 

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั *** 

ค่าทวัรต์อ่ทา่น : อตัราค่าบริการน้ีสาํหรบัผูเ้ดินทาง  15 ทา่น ข้ึนไป 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2-3 ท่าน)                                                             ท่านละ 

 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว                                               หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 

94,900.-          
8,900.- 

ราคาอาจมีการปรบัขึ้ น-ลง ตามราคานํ้ามนัทีป่รบัขึ้ นลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิที่สายการบิน 

ประกาศปรบั และทีมี่เอกสารยนืยนัเทา่นั้น (คิด ณ วนัท่ี 12 ตุลาคม 2561 ) 

การจองทวัร ์(กรุณาจองทวัรอ์ยา่งนอ้ย 1 เดือน ก่อนจะเดินทาง) : 

 หากท่านสนใจ และประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร ์และชําระเงินมัดจําล่วงหน้า 40,000 บาท/ท่าน (เพ่ือเป็นการ

ยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีกําหนด ทาง

บริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่เีง่ือนไข 

ทา่นสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบรษิัทฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าทวัรร์วม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับชั้นประหยดั โดยสายการบินเตอรก์ิส แอรไ์ลน์ ตามเสน้ทางท่ีกาํหนดไวใ้นโปรแกรมพรอ้มน้ําหนัก

กระเป๋าเดินทางน้ําหนักตามท่ีสายการบินกาํหนด 

เง่ือนไข 

 ไมส่ามารถทาํการ REFUND ไดทุ้กกรณี 

 ไมส่ามารถเปล่ียนช่ือผูโ้ดยสารไดทุ้กกรณี 

 ไมส่ามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้เน่ืองจากเป็นตัว๋กรุ๊ป จะตอ้งเดินทางไปและกลับพรอ้มคณะ 

 ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ํามนั และค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าท่ีพกัโรงแรมตลอดการเดินทาง (พกั 2-3 ท่าน / หอ้ง) 

 ค่าอาหารตามโปรแกรมท่ีระบุ 

 ค่าน้ําด่ืม (น้ําเปล่า) บนรถโคช้วนัละ 1 ขวด / ท่าน 
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 ค่าพาหนะ รถรบั-ส่ง ตลอดการเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในโปรแกรม 

 ค่าธรรมเนียมวซี่า สาํหรบัหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน  < มวีซี่าแลว้ลดท่านละ 2,400 บาท > 

 ค่าบริการมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน คนขบัรถ ตลอดการเดินทาง 

 ค่าบริการนําทวัร ์และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 

500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลุมผูท้ีมี่อายุตั้งแต7่5ปีขึ้ นไป) 

ค่าทวัรไ์ม่รวม 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน คนขบัรถ และพนักงานบริการฯ 

- ประเทศโรมาเนีย วนัละ 5 ยโูร  (รวม 4 วนั เป็นเงิน 20 ยโูร) 

- ประเทศบลัแกเรีย  วนัละ 5 ยโูร  (รวม 5 วนั เป็นเงิน 25 ยโูร) 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์3ยโูรต่อท่าน ต่อวนั รวม 11 วนั คิดเป็น 33 ยโูร หรือข้ึนอยู่กบัความพอใจของท่าน 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 

 ค่าจดัทาํเอกสาร และค่าทาํธรรมเนียมวซี่าของคนต่างดา้ว 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพัก และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพักค่าอาหารและ

เครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้

เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมค่ีาใชจ้า่ยเพ่ิม 

 ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (หากมกีารปรบัข้ึน) ราคาเช็ค ณ วนัท่ี 11 ตุลาคม 2561 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิกการจองทวัร ์: 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว ้นค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วง

เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการันตี มัดจํากับ

ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การันตีค่ามดัจาํท่ี

พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจาํ 40,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจาํ 40,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้าํการยืน่วีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การนําเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

เอกสารในการย่ืนวีซ่า : ประเทศบลัแกเรีย 

 (ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 20-30 วนัทาํการ) 



 
 

15 

 

- หนังสือเดินทาง อายุใชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 
- รูปถ่ายสี พ้ืนหลังสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 2 น้ิว 2 ใบ (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 
- สาํเนาทะเบียนบา้นอย่างละ 1 ใบ 
- สาํเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ใบ  
- สาํเนาใบสูติบัตรกรณีท่ีเด็กท่ีมีอายุตํา่กว่า 20 ปี (แปลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ันและมตีราประทบั 

บริษัทท่ีถกูตอ้ง) 
- สาํเนาทะเบียนสมรส (แปลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ันและมตีราประทบั บริษัทท่ีถกูตอ้ง) 
- สาํเนาใบหย่าหรือสาํเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
- สาํเนาใบเปล่ียนช่ือและเปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 
-  
หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับตอ้งแปลเป็นภาษาอังกฤษ ท่ีมีตราประทับ บริษัทท่ีจดทะเบียนแปล และถูกตอ้งเท่าน้ัน 
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงินบัญชีออมทรัพย์ (Bank certificate) โดยตอ้งขอจากทางธนาคารเท่าน้ัน 
- สําเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ ยอ้นหลัง 6 เดือน พรอ้มหน้าบัญชีหน้าแรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณา

สําเนาหน้าแรกของเล่มท่ีต่อพรอ้มกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน) หรือ statement จากธนาคาร ในกรณีที่มี

รายการบันทึกขา้มเดือน 
- หลักฐานการทาํงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่าน้ัน) 
กรณีเป็นพนักงาน  

• จดหมายรับรองการทาํงานจากบริษัท ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มทาํงาน และช่วงเวลาท่ีอนุมติัใหล้าหยุด  
• หากเกษียณอายุ กรุณาช้ีแจง้เป็นลายลักษณ์อักษร (เป็นจดหมาย) เกี่ยวกับท่ีมาของการเงินและกรุณาแนบเอกสาร

ท่ีสามารถยื่นยันไดว้่าเกษียณอายุแลว้ เช่น บัตรราชการ บัตรพนักงาน ฯลฯ พรอ้มประทบัตราของบริษัท 
กรณีเป็นขา้ราชการ / รฐัวสิาหกิจ  

• จดหมายรบัรองจากหน่วยงานและสาํเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตราองคก์ร 
เกษียณอายุราชการ สาํเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ใบ 
กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

• สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมช่ืีอของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้มทั้ง

เซ็นตช่ือรบัรองสาํเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุสาํเนาไมเ่กิน 3 เดือน) (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 
กรณีเป็นนักเรยีนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 

• จดหมายรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีกาํลังศึกษาอยู่ และสาํเนาบตัรนักศึกษาพรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรองสาํเนา 

พรอ้มประทับตราสถาบัน 
เด็กอายุตํา่กวา่ 20 ปี  

• จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา หรือหาก

เด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบิดา หรือถา้เด็กไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา จะตอ้งมจีดหมาย

ยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พรอ้มมกีารรบัรองค่าใชจ้า่ยใหก้บับุตร 
กบัผูท่ี้บุตรเดินทางไปดว้ย ตอ้งไปทาํท่ีสาํนักงานเขตท่ีทาํเบียนบา้นอยู่  (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบิดาและ

มารดา) และบิดาหรือมารดจะตอ้งไปเซ็นตเ์อกสารต่อหน้าเจา้ท่ีรบัยื่นวซี่า 
กรณีเป็นแมบ่า้น  

• สาํเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ) (ใชห้ลักฐานการเงินของตวัเองหรือของสามก็ีได ้ใน

กรณีท่ีไมไ่ดเ้ดินทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมีจดหมายรบัรองค่าใชจ้า่ยจากสาม ีเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มกบัเขียนช่ือ-

นามสกุล วนัเดือนปีเกิด ของสาม ีและบุตร ท่ีมดีว้ยกนั)  
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*** หากเอกสารท่ีใชใ้นการย่ืนวีซ่าจาํเป็นตอ้งแปลเพ่ือใหเ้ป็นภาษาองักฤษ หรือภาษาทอ้งถ่ิน และจาํเป็นตอ้งมีตรา

ประทบัจากรา้นแปลเอกสาร ทางบริษทั ฯ ใคร่ขออนุญาตใหท้า่นผูเ้ดินทางแปลมาใหพ้รอ้มเพ่ือย่ืนใหก้ับทางสถานทูต 

แตห่ากทา่นไม่สะดวกท่ีจะทาํการแปลดว้ยตนเอง ทางบริษทั ฯ ยินดีใหค้วามช่วยเหลือ แต่จะขอเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยใน

ส่วนท่ีเกิดข้ึนตามจริง *** 

สมัภาระ และค่าพนกังานยกสมัภาระ  

 โปรแกรมการท่องเท่ียวน้ี กําหนดใหผู้เ้ดินทางมีสัมภาระใบใหญ่น้ําหนักไม่เกิน 23 กก. ท่านละ 1 ใบ และมีกระเป๋าแบบ 

Hand Carry น้ําหนักไม่เกิน 7 กก. อีกท่านละ 1 ใบ ค่าใชจ้่ายส่วนเกินอาทิ บริการยกกระเป๋าเขา้หอ้งพักของโรงแรม 

(Porter Service), ค่าน้ําหนักส่วนเกินของสายการบินระหว่างประเทศ หรือ ภายในประเทศ เป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนท่ีผู ้

เดินทางจะตอ้งรบัผิดชอบเอง ความเสียหายของสมัภาระ, การสญูหายของกระเป๋า อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้

ใหบ้ริการจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงิน

สงูสุด 10,000 บาท / ท่าน 

หมายเหต ุ: 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํา่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยว

อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นลําดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พ ักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 
ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 
จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย 
หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ํารองที่นั ่งบนเครื่อง และ
โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไมร่บัประทานอาหารบางมื้ อไมเ่ท่ียวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชําระค่าทัวร์เป็นไป
ในลักษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ 
บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ
นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง 
 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมาเท่ียวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดําเนินการมาพบคณะ

ทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่
เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งชําระ 

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เครื่องบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคํายืนยันว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยันการเดินทาง 
แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยันจากพนักงาน แลว้ทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ
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รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เครื่องบินภายในประเทศได ้
 หากในกรณีท่ีสายการบินมกีารปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ

ต่อค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 
 เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยู่กับขอ้กําหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกัน 
ซึ่งอาจจะทาํใหท่้านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิตํา่ เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมกีารจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมอืงเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 
 กรุณางดนําของมคีม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเครื่องบิน เช่น มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มนําติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทําการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะสําแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (ICAO ) 

 หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบ ุวนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึนเครื่องได ้
และหา้มมรี่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
 ของมค่ีาทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน้ําหนักกระเป๋า
จริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 
(Business) ดงัน้ันจงึไมแ่นะนําใหโ้หลดของมค่ีาทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสญูหาย บริษัทฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชํารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
ในระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไมส่ะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั มา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 

ท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


