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ก าหนดการเดินทาง: วนัที่ 30 พฤษภาคม - 09 มิถุนายน 2562    

วนัที่หน่ึง 

30 พ.ค. 61 

กรุงเทพฯ – กรุงอิสตนับูล (ตรุกี) 

20.00 น. คณะพรอ้มกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ  ณ อาคารผู ้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเขา้ที่  10 แถว U 

เคานเ์ตอรส์ายการบินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน ์(TK) เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย

ความสะดวกใหแ้ก่ท่านในการเช็คอินและตรวจสมัภาระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
23.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK069  
 

วนัที่สอง 

31 พ.ค. 61 

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

04.00 น. เดินทางถึง กรุงอิสตนับูล เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
07.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโซเฟีย โดยเท่ียวบินท่ี TK1027  

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 

วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ-อิสตนับูล 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 

http://bit.ly/2NMk5YE
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09.05 น. เดินทางถึงกรุงโซเฟีย ประเทศบลัแกเรีย หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร 

 น าท่านไปชม มหาวิหารอเล็กซานเดอร ์เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral) ซ่ึงถือเป็นมหา
วิหารคริสตจกัรนิกายออรโ์ธด๊อกซท่ี์ใหญ่อนัดับหน่ึงของโลก มหาวิหารน้ีมีรูปแบบการก่อสรา้งของนี

โอไบแซนไทน์ ซ่ึงออกแบบโดยสถาปนิค อเล็กซานเดอร ์โพมีรานทเ์ซฟ เป็นมหาวิหารท่ีการ

ก่อสรา้งในแบบโดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ท่ีมีความสูงถึง 53 เมตร ตกแต่งดว้ยหินอ่อนท่ีวิจิตร

ตระการตา ภายในมีเน้ือท่ีประมาณ 3,170 ตรม.ซ่ึงสามารถจุผูเ้ขา้ท าพิธีไดป้ระมาณ 10,000 คน 
น าท่านผ่านชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ซ่ึงเป็นโบสถค์ริสตจกัรท่ีอยูใ่กล้ๆ กนัไดอี้กดว้ย  
จากน้ันแวะไปชมพระราชวงัเดิมท่ี จตัุรสับทัเทนเบิรก์ (Battenberg Square) ซ่ึงปัจจุบนัพระราชวงั
แห่งน้ี ไดก้ลายเป็น หอศิลป์แห่งชาติ (National Art Gallery) น าท่านผ่านชม สวนสาธารณะเก่า

ประเมืองโซเฟีย ผ่านชมท าเนียบประธานาธิบดี และโบสถเ์ซนตจ์อรจ์ (St. George) เป็น 

โบสถ์คริสต์ท่ีถูกสรา้งขึ้ นโดยชาวโรมัน ในศตวรรษท่ี 4 ก่อสรา้งโดยใช ้อิฐแดง และยังถือว่าเป็น

อาคารเก่าแก่ท่ีสุดในโซเฟีย 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
 

 

 
 

 

 
 

14.00 น. น าเข ้าชมโบสถ์โบยาน่า (Boyana Church) มรดกโลกแห่ งองค์การยู เนสโก้ในปีค.ศ.1979

ประกอบดว้ยอาคาร 3 หลงัท่ีสรา้งเช่ือมติดต่อกนั โดยอาคารดา้นทิศตะวนัออกสรา้งข้ึนในช่วงปลาย

คริสตศ์ตวรรษท่ี 10 และขยายใหญ่ขึ้ นในช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ภายในมีภาพเขียนสี  

 บนปนูเปียก (fresco) ท่ีวาดข้ึนในปีค.ศ.1259 ซ่ึงเป็นผลงานท่ีส าคญัท่ีสุดช้ินหน่ึงของศิลปะยุคกลาง

เช่น ภาพชีวประวติัของเซนตนิ์โคลสั, ภาพกษัตริยแ์ละราชินีแห่งบลัแกเรีย, ภาพพระเยซู และสาวกผู้

เผยแผ่ศาสนาทั้ ง4 องค์, ภาพคู่สามีภรรยา Sebastocrato Kaloyan และ Desislava Kaloyan ผู ้

อุปถมัภใ์นการสรา้งโบสถแ์ห่งน้ี ส่วนอาคารหลงัท่ี 3 สรา้งขึ้ นในช่วงปลายคริสต ์ศตวรรษท่ี 19  

 อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิง Vitosha Boulervard ถนนชอ้ปป้ิงสายหลกัแห่งนครหลวงโซเฟีย ซ่ึงมีทั้งสินคา้แบ

รนดเ์นมไฮเอนและสินคา้ทอ้งถ่ินใหเ้ลือกซ้ือมากมาย อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม, อาหารทอ้งถ่ิน 
จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HOTEL FESTA SOFIA หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสาม 
01 มิ.ย. 61 

โซเฟีย – ริล่า – อารามมรดกโลกรีล่า - พิพิธภณัฑร์ิล่า - พลอฟดิฟ (บลัแกเรีย) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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08.30 น. น าท่านไปชม อารามมรดกโลกรีล่า (Rila Monastery) เป็นอารามของคริสตนิ์กายออรโ์ธดอกซ์ท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีสุดและมีผูเ้ยี่ยมชมมากท่ีสุดของบลักาเรีย ตั้งอยู่บนจุดท่ีมีทิวทัศน์สวยงามของภูเขารีล่า ท่ี

ระดบัความสูง 1,147 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ซ่ึงสามารถมองเห็นแม่น ้าริลสกา้และดรุสย่า วิทซ่า 
ท่ีไหลอยูเ่บ้ืองล่างไดอ้ยา่งสวย และไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1983 

  ชมความสวยงามของวิหาร ท่ีก่อตั้งขึ้ นในคริสตศ์ตวรรษท่ี 10 โดย นักบุญจอหน์แห่งรีลา (St.John 
of Rila) ผู ้ถือสันโดษและใชชี้วิตเขา้เงียบในถา้และไดร้บัยกย่องเป็นนักบุญโดย นิกายออร์โธดอกซ ์
อาศรมและหลุมศพของท่านกลายเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และไดก้ลายเป็นอารามซ่ึงมีบทบาทส าคญัใน

ด้านจิตวิญญาณและสังคมของบัลแกเรียยุคกลาง อารามน้ีถูกท าลายด้วยไฟไหมใ้นตอนต้นของ

คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 และไดร้บัการปฏิสงัขรณข์ึ้ นใหมร่ะหวา่งคริสตศ์กัราช 1834-1862 รูปแบบของ

อารามเป็นตัวอย่างท่ีชดัเจนของศิลปะสมยับลัแกเรียน เรอเนสซองส ์ในราวคริสต์ศตวรรษท่ี  18-19 

และเป็นสญัลกัษณแ์ห่งการตระหนักรูถึ้งเอกลกัษณท์างวฒันธรรมสลาวิค (Slavic) หลงัจากท่ีตกอยูใ่ต้
การปกครองของชนชาติอ่ืนมานับหลายศตวรรษ อารามรีล่า ถือเป็นเป็นศูนยก์ลางของจิตวิญญาณท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในประเทศบลัแกเรีย และเป็นจุดหมายในการเดินทางแสวงบุญของคริสตศ์าสนิกชนในนิกาย

ออรโ์ธดอกซ์จากทัว่โลกท่ี นักบุญเซนตอิ์วาน ริลสก้ี (St.Ivan Rilski) แห่งอารามรีล่า ซ่ึงมีบทบาท
อย่างมากในการต่อสูเ้ร่ืองการกดขี่ทางชาติพนัธุ์ในสมยัการยึดครองของจกัรวรรดิออตโตมนั อาราม

แห่งน้ีถือเป็นอนุสรณ์สถานของสถาปัตยกรรมและความมัง่คัง่ของวฒันธรรมและศิลปะของบลัแกเรีย 

สัญลักษณ์รูปเคารพ (Icon) ท่ีอารามน้ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและทาด้วยทองค าแท้เพียงแห่งเดียวใน

บลัแกเรีย นอกจากน้ีอารามเป็นแหล่งสะสมทรพัยส์มบติั และวสัดุวรรณกรรมอายุกว่ารอ้ยปีอีกเป็น
จ านวนมาก 

  น าท่านเขา้ ชมพิพิธภัณฑร์ิล่า ซ่ึงภายในไดเ้ก็บสมบัติล า่ค่ามากมายของอารมหลวงแห่งน้ีรวมถึง

เร่ืองราวของประวติัศาสตรต์ั้งแต่สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 10 โดยจดัแสดงเป็นหอ้งๆ เช่น หอ้งท่ีจดัแสดง

เคร่ืองแต่งกายของท่านอารค์บิชอป หอ้งท่ีจดัแสดงเคร่ืองพิมพก์ระดาษท่ีท าจากแผ่นทองแดง หอ้งท่ี

จดัแสดงไมก้างเขนท่ีแกะสลกัดว้ยมือท่ีมีความละเอียดสูงมากจึงสามารถส่ืออารมณอ์อกมาทางสีหน้า

ไดอ้ยา่งชดัเจนใชใ้นเวลาแกะสลกักวา่ 12 ปีจึงเสร็จ    

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร, อาหารทอ้งถ่ิน 

บ่าย น าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองพลอฟดิฟ เป็นเมืองศูนยก์ลางการบริหารและการปกครองของ
จงัหวดัพลอฟดิฟ ท่ีมีความใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ  

 
 
 
 
 
 

 น าท่านชม เมืองเก่าพลอฟดิฟ (Plovdiv Old City) ส่วนท่ีเก่าแก่ของตวัเมืองไดร้บัการอนุรกัษ์ทาง
สถาปัตยกรรม ซ่ึงท าให ้พลอฟดิฟ ยงัคงมีกล่ินอายของยุคเรอเนสซองจนถึง ปัจจุบนั สภาพตึกราม
บา้นช่องยงัคงอนุรกัษ์ไวซ่ึ้งรูปแบบเดิมเป็นท่ีน่าประทบัใจของนักท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมเยือน น าท่าน

เดินชมเขตเมืองเก่าบนถนนท่ีปดูว้ยแผ่นหินแบบโบราณ 
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น าท่านชม โบสถเ์ซนตส์คอนสแตนตินและเฮเลนา (St.Constantine and Helena) หน่ึงในโบสถ์ท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดของเมือง ในอดีตเคยเป็นก าแพงป้อมปราการของเมืองบริวาร สรา้งขึ้ นเมื่อปีค.ศ.1832 

และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Ethnographic Museum ภายในจัดแสดงเร่ืองราวของหัตถกรรมและ

เกษตรกรรมของชาวพลอฟดิฟ 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม, อาหารทอ้งถ่ิน 
จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม GRAND HOTEL HEBAR PAZARDJIK หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีส่ี 
02 มิ.ย. 61 

พลอฟดิฟ – คาซานลคั (เทศกาลดอกกหุลาบ) – ตรีเอฟนา (บลัแกเรีย) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ แบบ Boxset 
 
 
   
 
 
 
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาซานลคั น้ันแหล่งปลูกกุหลาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในบลัแกเรีย สถานท่ีท่ีมองไป

ทางไหนก็เจอแต่ดอกกุหลาบ สถานท่ีท่ีสาวๆจากทัว่โลกอยากมาเยือนสกัครั้งหน่ึงในชีวิต น าท่าน

เดินทางไปตามเสน้ทางสายดอกกุหลาบ ณ หุบเขาแห่งดอกกุหลาบ (The Valley of Roses) แหล่ง

ปลูกกุหลาบอันกวา้งใหญ่ ท่ีนักท่องเท่ียวทุกคนตอ้งมาเยือนเมื่อมาเมืองคาซานลัค มีภูมิอากาศ

เหมาะแก่การเติบโตของดอกกุหลาบอย่างมาก อาจจะเรียกไดว้่า ดอกกุหลาบท่ีมาจากเมืองคาซาน

ลกัเป็นดอกกุหลาบท่ีมีคุณภาพท่ีดีท่ีสุดในโลก ชมทุ่งดอกกุหลาบท่ีปลูกไวใ้นไร่อนักวา้งใหญ่ กิน

อาณาเขตไปเป็นภูเขาทั้งลูก ใหท่้านไดต่ื้นตาไปกบัความสวยงามของดอกกุหลาบนานาชนิด ท่ีเบ่ง

บานรอการเก็บเก่ียวอย่างสวยงาม ชมวิธีการเก็บดอกกุหลาบในไร่ ใหท้่านไดล้องเก็บ กุหลาบที่มี

กล่ินหอมอย่างสนุกสนาน และใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองหอม เช่น น ้ าหอม โลชัน่ สบู่ 

แชมพู และน ้ามนัหอมระเหย กล่ินพฤกษาดอกไมน้านาพนัธ ์โดยเฉพาะกล่ินกุหลาบท่ีมีช่ือเสียงของ

เมือง 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร, อาหารทอ้งถ่ิน (บารบี์คิว พรอ้มชมโชวร์ะบ าพ้ืนเมือง) 

 

 

 

  

 

  

 
 

จากน้ันใหท่้านเขา้ชม เทศกาลดอกกุหลาบ(Rose Festival) เทศกาลน้ีเร่ิมจดัครั้งแรกเมื่อปี 1903 

และจดัต่อกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบนั โดยจะจัดในสัปดาหแ์รกของเดือนมิถุนายน ในงานจะคดัเลือก

ดอกกุหลาบท่ีสวยท่ีสุดและหญิงสาวในเมืองท่ีสวยท่ีสุดมาร่วมงาน มีการประกวดสาวงามประจ าเมือง 
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โดยหญิงสาวท่ีจะสามารถลงประกวดไดน้ั้นตอ้งเป็นหญิงสาวท่ีเรียนจบระดบัมธัยมในเมืองคาซานลกั

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

parade) ท่ีจดัขึ้ นในฤดูใบไมผ้ลิ ในขบวนชาวเมืองจะแต่งกายชุดประจาชาติ และโปรยดอกไมอ้ย่างร่ืน

เริง สวยงาม 

น าท่านเขา้ชม สุสานโบราณชาวเธรเชียนแห่งคาซานลัค (Thracian Tomb of Kazanlak) ท่ีไดร้ับ

การประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม โดย UNESCO สุสานโบราณน้ีไดร้ับการคน้พบในปี

คริสตศ์กัราช 1944 มีอายุตั้งแต่ยุคเฮลเลนิสติก (Hellenistic) ราวปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 4 (กลาง

พุทธศตวรรษท่ี 10) สุสานแห่งน้ีตั้งอยู่ใกลเ้มืองเซฟโตโปลิส (Seutopolis) นครหลวงของพระเจา้

เซฟเตสท่ี 3 (Seutes III) กษัตริยแ์ห่งเธรส และเป็นส่วนหน่ึงของสุสานเธรเชียน สุสานทรงรงัผ้ึงหรือ

ท่ีเรียกว่า ธอลอส (Tholos สุสานทรงโดมยอดแหลมคลา้ยรงัผ้ึง) น้ี มีทางเดินแคบและหอ้งฝังศพรูป

กลม ทั้งสองส่วนตกแต่งดว้ยจิตรกรรมฝาผนังแสดงภาพพิธีกรรมและวฒันธรรมการฝังศพของชาวเธ

รส จิตรกรรมเหล่าน้ีเป็นงานยุคเฮลเลนิสติกท่ีไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ยา่ง 

น าท่านเขา้ชมกบั โบสถป์ระจ  าเมืองแห่งเมืองชิพกา้ (Shipka Memorial Church) โบสถค์ริสตนิ์กาย

บลัแกเร่ียนออโธดอกซ ์สรา้งขึ้ นระหว่างปี ค.ศ.1885-1902 เพ่ือเป็นอนุสรณส์ถานอุทิศใหแ้ก่ทหาร

รสัเซีย ยูเครน และบัลแกเรีย ท่ีเสียชีวิตในสงครามรุสโซ่-เตอรกิ์ช หรือสงครามระหว่างอาณาจกัร

อ็อตโตมนัและอาณาจกัรรสัเซียเมือปี ค.ศ.1877 

น าท่านเดินทางสู่เมือง ตรีเอฟนา (Tryavna) น าท่านชมเมืองเก่าตรีเอฟนา ชมหอนาฬิกา สะพาน

หิน โบสถป์ระจ าเมือง จากน้ันอิสระใหท่้านเดินเล่นเท่ียวชมเมืองตามอธัยาศยั 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม, อาหารทอ้งถ่ิน 
จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HOTEL KALINA PALACE TRYAVNA หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่หา้ 

03 มิ.ย. 61 

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

เดน (บลัแกเรีย) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 
 
 
 
 
08.00 น. น าท่านชม ปราสาทซารีเวทส ์(Tsarevets Castle) ซ่ึงภายในมีอาคาร และป้อมปราการรายอยู่ราย

ลอ้ม ปัจจุบนัไดม้ีการท านุบ ารุงรกัษาเอาไวม้ากมายพอสมควร   
จากน้ันน าท่านเดินเล่นท่ี ถนนซาโมวอดสกา้(Samovodska) ซ่ึงเป็นถนนท่ีไดร้บัความนิยมส าหรบั
นักท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากท่ีน้ีจะมีสินคา้ทอ้งถ่ิน และของท่ีระลึกขายอยูเ่ป็นจ านวนมาก 
อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง และของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

10.30 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาดาระ เป็นหมูบ่า้นในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศบลัแกเรีย 

เมืองมาดาระเป็นส่วนหน่ึงของเทศบาล ชูเมน (Shumen) เมอืงมาดาระมชีื่อเสยีงในประวตัศิาสตร์
แห่งชาตแิละโบราณคด ีการคน้พบยคุส ารดิและนิคมธราเซยีนวลิล่าโรมนัโบราณและป้อมปราการจาก
ศตวรรษที ่2-5 อกีทัง้ยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัของประเทศ   
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเขา้ชม ภาพสลกันูนต า่ รูจ้กักนัในนาม “Madara rider” เช่ือกนัวา่เป็นตวัแทนของร่างอศัวินท่ี

พิชิตสิงโตถูกแกะสลกับนหนา้ผาสูงกวา่ 100 เมตร คาดการณก์นัวา่สรา้งขึ้ นราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 8 
 
  
 
 
 
 
 

หลงัจากน้ันไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมืองเวอรน่์า เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 

ของประเทศและเมืองต่างอากาศบริเวณชายฝั่งทะเลด าท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศบลัแกเรีย ชาว

ยุโรปมกัเลือกใชเ้วลาพกัผ่อนในช่วงฤดูรอ้นมาอาบแดดหรือเลือกเล่นกิจกรรมทางทะเล อีกทั้งเมือง

เวอรน่์าก็มีความพรอ้มท่ีจะตอ้นรบันักท่องเท่ียวจากทัว่โลกไมว่า่จะเป็นโรงแรมระดบัหา้ดาว รีสอรท์ 
& สปา ท่ีเปิดใหบ้ริการนักท่องเท่ียวอยูท่ัว่บริเวณ  
จากน้ันน าท่านเขา้ชม มหาวิหารแห่งเมืองเวอรน่์า เป็นจุดศูนยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กายออรโ์ธ

ดอกประจ าเมืองเวอรน่์า ตวัมหาวิหารมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากมหาวิหารอเล็กซานเดอร ์

เนฟสกี ในกรุงโซเฟีย ภายในประดบัตกแต่งดว้ยภาพวาดนักบุญต่างๆ โดยจะเน้นใชสี้ฟ้าและสีทองท่ี

ใหค้วามรูสึ้กสงบน่ิง โดยผูค้นท่ีเขา้มาสกัการะในมหาวิหารแห่งน้ีมกัเขา้จะมายืนขอพรบริเวณโดม

หลกัท่ีมีภาพวาดของพระเยซูเปรียบเสมือนการไดร้บัพรจากพระเจา้เพ่ือความเป็นมงคล 
จากน้ันน าท่านเขา้ชม สวนสาธารณะซีการเ์ดน (Sea Garden) เป็นสวนเก่าแก่ท่ีสุดและกล่าวกนัวา่
เป็นสวนท่ีมีความใหญ่ท่ีสุดในคาบสมุทรบอลข่าน ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งของเมืองในทะเลสีด า 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม, อาหารทอ้งถ่ิน (บุฟเฟ่ต)์ 
จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HOTEL SHIPKA GOLDEN SANDS หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หก 

04 มิ.ย. 61 

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ** ให้ทุกท่านน าหนังสือเดินทางติดตวัเพ่ือใช้ในการข้ามพรหมแดน ** 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่เสน้แบ่งพรหมแดนประเทศบลัแกเรียเพ่ือเดินทางต่อไปยงัเมืองคอนสแตนตาประ 

โรมาเนีย (ระยะ 85 กม.) 

10.30 น. หลงัจากผ่านขัน้ตอนการขา้มพรหมแดน น าท่านเดินทางไปยงัเมืองคอนสแตนตา (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 อาจะกล่าวไดว้า่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัเมือง

คอนสแตนตาเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัท่ีสุดของประเทศโรมาเนีย อนัเน่ืองมาจากท าเลท่ีตั้งอยูบ่นชายฝั่ง

ตะวนัตกของทะเลสีด าและเป็นเสน้ทางการเดินเรือท่ีส าคญัระหวา่งโรมาเนียและตุรกีเพราะมีระยะไม่

ไกลอีกทั้งยงัสะดวกแก่การขนส่งต่อไปยงักรุงบคูาเรสตเ์มืองหลวงของประเทศอีกดว้ย 

จากน้ันน าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑป์ระวตัศิาสตรแ์ละโบราณคดีคอนสแตนตา เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ได้

เก็บรวบรวมเร่ืองราวทางประวติัของชาติของโรมาเนีย อาทิเช่น รูปป้ันสมยักรีก-โรมนั  เงินตราใน

สมยัยุคส าริด อาวุธ เป็นตน้ จากน้ันน าท่านเก็บภาพบริเวณดา้นนอกของ Casino Constanta  
จากน้ันน าท่านเดินทางยงั City Park Mall of Constanta อิสระเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร, อาหารทอ้งถ่ิน  
จากน้ัน  น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HOTEL RAMADA CONSTANTA หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่เจ็ด 

05 มิ.ย. 61 

คอนสแตนตา – บูคาเรสต–์ พิพิธภณัฑห์มู่บา้น – อาคารรฐัสภา - จตัรุสัแห่งการปฎิวติั

(โรมาเนีย) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 
  
 
 
 
08.00 น.  น าท่านเดินทางสู่กรุงบูคาเรสต ์(BUCHAREST) เป็นเมืองหลวง นอกจากน้ียงัเป็นเมืองอุตสาหกรรม

และเศรษฐกิจของประเทศโรมาเนีย เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของโรมาเนีย ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้อง

ประเทศ ซ่ึงตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้าแดมโบวิดา เมืองบูคาเรสต ์มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2 ลา้นคน 
และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 6 ของสหภาพยุโรป นับจากจ านวนประชากรในเขตจ ากดัเมือง

ด้านเศรษฐกิจ ถือเป็นเมืองท่ี เจริญมัง่คั ่งท่ี สุดในโรมาเนีย และเป็นหน่ึงในศูนย์กลางด้าน

อุตสาหกรรมและการขนส่งของยุโรปตะวนัออก เป็นเมืองหน่ึงท่ีร า่รวยท่ีสุดและครอบคลุมส่ิงอ านวย

ความสะดวกดา้นการประชุม การศึกษา งานทางดา้นวฒันธรรม ชอ้ปป้ิง ฯลฯ  
ผ่านชม ประตูชัย ซ่ึงตั้ งอยู่บนถนนคิสเซเลฟฟ ซ่ึงสร้างเลียนแบบประตูชัยในกรุงปารีส ใน
สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย (Romanian Athenaeum) ใหท่้านไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซ้ือ
สินคา้ท่ียา่นเมืองเก่าซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของกรุงบคูาเรสต ์

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร, อาหารทอ้งถ่ิน 
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น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑห์มู่บา้น (Village Museum) เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ท่ีใหญ่และ
เก่าแก่ท่ีสุดของยุโรป ตั้งอยู่ริมทะเลสาบภายในสวนสาธารณะ Herastrau Park ณ กรุงบคูาเรสต ์
เมืองหลวงของประเทศโรมาเนีย ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมต่างๆ ท่ีสรา้งดว้ยไม ้ดิน และหิน เรียงรายอยูริ่ม

ทะเลสาบ ซ่ึงจะท าใหนั้กท่องเท่ียวเขา้ใจวิถีชีวิตดัง่เดิมของชาวโรมาเนียมากขึ้ น 
น าท่านชมภายนอก อาคารรฐัสภาหรือท าเนียบประธานาธิบดีของประเทศโรมาเนีย (Palace of 
the Parliament) ท าเนียบประธานาธิบดีท่ีใหญ่โตโอฬารของอดีตประธานาธิบดีจอมเผด็จการ  
นิโคไล เชาเชสคู และนางเอลินา ภริยาผูซ่ึ้งอยากมีชีวิตหรูหราประหน่ึงแบบเอวิตา้ เปรอง โดย

ท าเนียบประธานาธิบดีแห่งน้ี ไดร้บัการยกยอ่งว่าเป็นอาคารรฐัสภาน้ีไดช่ื้อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 

2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรฐัอเมริกา ตวัปราสาทน้ีมีความสูง 12  ชั้น พ้ืนท่ีรวมกนั

ทั้งหมดประมาณ 340,000 ตรม. และมีจ านวนหอ้งมากถึง 1,1 00 หอ้ง ใชเ้วลาสรา้งนานถึง 13 ปี 
จากปี ค.ศ. 1984-1997 โดยใชส้ถาปนิกถึง 700 คนโดยมี อนักา้ เพเทรสคู เป็นหวัหน้า และใช้

แรงงานถึง 30,000 คน จากน้ันน าท่านชม จตัุรสัแห่งการปฎิวัติ (Revolution Square) โอเปร่า
เฮา้ส ์(Opera House) โรงทหารแห่งชาต ิ(National Military Academy)  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม, อาหารจีน  
จากน้ัน  น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HOTEL MINERVA หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่แปด 

06 มิ.ย. 61 

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองซีบิว (SIBIU) ท่ีตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงบูคาเรสต์

ระยะทางห่างประมาณ 270 กม. เมืองซีบิว เป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของ
จังหวัด ซี บิว เป็นเมืองห น่ึงในบ ริเวณของทรานซิลวาเนีย  (Transylvania) ซ่ึ งเป็นภูมิภาค
ประวติัศาสตรท่ี์ตั้งอยู่ทางตอนกลางของโรมาเนีย โดยมีเขตแดนดา้นตะวนัออกและทางใตติ้ดต่อกบั

เทือกเขาคารเ์พเธียน ซีบิวตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น ้าซีบินทั้งสองดา้น ซ่ึงเกิดมาจากแควสาขาของแม่น ้า

โอล์ท มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 140 ,000 คน เป็นเมืองท่ีมีความส าคัญเมืองหน่ึงทางดา้น
ศูนยก์ลางของวฒันธรรมและพรอ้มกนักบัเมืองของลกัเซ็มเบิรก์ ท่ีถูกออกแบบก่อสรา้งใหเ้ป็นเมือง

หลวงแห่งดา้นวฒันธรรมของยุโรปส าหรบัปี ค.ศ.2007 และไดร้ับการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดก

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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น าท่านชมโบสถซี์บิว ซ่ึงเป็นโบสถท่ี์มีช่ือเสียงมากท่ีมียอดหอคอยสูงประมาณ 74 เมตรและเป็น
จุดเด่นของเมืองน้ีและมีฐานทั้งส่ีดา้นท่ียึดยอดหอไว ้โบสถแ์ห่งน้ีถูกสรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 14 จาก

โบสถห์ลงัเก่าท่ีสรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 12 และก็ใชเ้ป็นท่ีฝังศพของบุคคลส าคญัของซีบิลประมาณ 
300 ปี ซ่ึงต่อมาในปี ค.ศ.1796 ก็มีการประกาศหา้ม แต่ในปี ค.ศ.1803 ก็ไดม้ีการยกเวน้เมื่อ

สถานท่ีแห่งน้ีไดฝั้งร่างของบารอน ซามเูอลวอน บรูเคนทล้ไวท่ี้ใตถุ้นโบสถแ์ห่งน้ี น า 
อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ ณ ถนนคนเดิน ซึ่งมสิีนคา้ท่ีขายมีมากมายหลายชนิด ทั้งเส้ือผ้า 
กระเป๋าหนัง แว่นตากนัแดด หรอืจะเลอืกนัง่จมิกาแฟ ทานไอศกรมีกไ็ดบ้รรยากาศไมแ่พก้นั 
 
 
 
 

 
 
 
15.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองซีกิสโอร่า (SIGHISOARA) ท่ีตั้งอยู่ทางด้านเหนือ ระยะทางห่าง

ประมาณ 90 กม. เมืองซีกิสโอร่า เป็นเมืองศูนยก์ลางการบริหารและการปกครองของจงัหวดัมูเรส 
ท่ีตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น ้ าทาร์นาว่าแมร์และอยู่ในพ้ืนท่ีด้านประวัติศาสตร์ของทรานซิลวาเนีย มี

ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 30,000 คน โดยในช่วงราวศตวรรษท่ี 12 พวกเยอรมนัทรานซิลวา
เนียนแซ๊กซ๊อนสท่ีเป็นพ่อคา้วาณิชยแ์ละพวกท่ีมีฝีมือดา้นหตัถกรรม ไดร้บัเชิญจากกษัตริยข์องฮงัการี

ใหเ้ขา้มาอยู่อาศยัตั้งถ่ินฐานและช่วยปกป้องโดยการเป็นแนวหน้าในราชอาณาจกัรของพระองค์ และ
จากดา้นการบนัทึกก็มีพวกแซ๊กซอนสไ์ดเ้ขา้มาอาศยัอยู่ในปี ค.ศ.1191 และไดส้รา้งเมืองใหม้ีความ

สวยงามเจริญรุ่งเรืองมาถึงจนทุกวนัน้ี และไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1999 
น าท่านเดินชมเมือง เขา้ชมพิพิธภณัฑห์อนาฬิกา (CLOCK TOWER) ท่ีมีช่ือเสียง น าท่านชมแต่ละหอ้ง

ภายในหอนาฬิกา ซ่ึงใชเ้ป็นพิพิธภัณฑท่ี์เก็บสะสมของมีค่าท่ีขุดไดภ้ายในเมืองน้ี แลว้น าท่านข้ึนชม

ทศันียภาพของเมืองซิกิสวาราจากยอดสูงสุดของหอนาฬิกา  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม, อาหารทอ้งถ่ิน 

จากน้ัน  น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HOTEL MERCURE BINDERBUBI SIGHISOARA หรือ
 เทียบเท่า 
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วนัที่เกา้ 

07 มิ.ย.61 

ซีกิสโอร่า – บราน – ปราสาทแดรก๊คูล่า – โบสถด์  า -  บราซอฟ(โรมาเนีย) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 
 
 
 
 
 
08.00 น. จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองบราน (BRAN) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัออก ระยะทางห่างประมาณ 

130 กม. เมืองบราน เป็น เมืองซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นท่ีอยูข่องแวมไพรห์รือแดรก๊คูล่า  
น าท่านเขา้ชม ปราสาทบราน  (Bran Castle) หรือท่ีรู ้จักกันในนามของ ปราสาทแดร๊กคูล่า 
(Dracula’s Castle) ปราสาทน้ีถูกสรา้งขึ้ นในในศตวรรษท่ี 14 เป็นปราสาทท่ีไดร้ับการยกย่องว่า
สวยงามท่ีสุดในโรมาเนีย ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นป้อมควบคุมเสน้ทางการคา้และ

เก็บภาษีระหวา่งแควน้วาลนัเซียและแควน้ทรานซิลวาเนีย ภายในตวัปราสาทมีหอ้งต่างๆมากมาย ซ่ึง
จดัแสดงวิถีความเป็นอยู่ หอ้งแสดงอาวุธโบราณ ตูโ้บราณอายุหลายรอ้ยปีท่ีแกะสลกัลวดลายสวย
งดงาม นอกจากน้ียงัมีการจดัแสดงส่ิงของเคร่ืองใชอี้กมากมาย ใหท่้านไดช้มและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
ท่านออกเดินทางสู่ เมืองบราซอฟ (BRASOV) ท่ีตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทางห่าง
ประมาณ 30 กม. เมืองบราซอฟ เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดแห่งแควน้ทรานซิลวาเนีย แควน้ท่ีสวยงามและ

มีช่ือเสียงของโรมาเนีย แควน้น้ีเกิดขึ้ นในศตวรรษท่ี12 โดยชาวแซกซอนส์ซ่ึงเคยถูกปกครองโดยชน

ชาติเยอรมันและเป็นศูนย์กลางการคา้ของชาวแซกซอนส์ อาคารโดยทัว่ไปจึงตกแต่งตามสไตล์

เยอรมนั  
น าท่านเขา้ ชมโบสถด์  า (Black Church) เป็นโบสถ์ท่ีมีช่ือเสียงซ่ึงจดัเป็นโบสถส์ถาปัตยกรรมโกธิค
ท่ีใหญ่ท่ีสุดของโรมาเนีย ซ่ึงในเร่ิมแรกไม่ไดม้ีหลักฐานแน่นอนว่าถูกสรา้งเมื่อใด แต่ไดส้รา้งขึ้ นให้

เป็นโบสถโ์รมนัคาธอลิคเพ่ืออุทิศใหพ้ระแม่มารี เพ่ือทดแทนโบสถห์ลงัเก่าท่ีมีการปฏิรูปสรา้งข้ึนในปี 

ค.ศ.1383-1385 หลงัจากท่ีถูกพวกมองโกลบุกเขา้มาท าลายเมื่อปี ค.ศ.1242 และปี ค.ศ. 1477 

ก็ไดม้ีการก่อสรา้งเพ่ิมเติมข้ึนอีกหลงัจากท่ีพวกเตอรกิ์สบุกเขา้ท าลายในปี ค.ศ.1421 
จากน้ันน าชมตลาดใหญ่ใจกลางเมือง ถนนคนเดิน สินคา้ท่ีขายมีมากมายหลายชนิด ทั้งเส้ือผ้า 
กระเป๋าหนัง เคร่ืองใชใ้นบา้น และโดยเฉพาะรา้นหนังสือท่ีไดร้บัความสนใจเป็นอยา่งมาก 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม, อาหารทอ้งถ่ิน 
จากน้ัน  น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HOTEL RAMADA BRASOV หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สิบ 

08 มิ.ย. 61 

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองอาซูกา้ (AZUGA) เมอืงเล็กๆในจงัหวดั พาโฮวา ท่ีตั้งอยู่ท่ามกลางทุบเขาใน

แห่งแควน้วอลลาเชีย เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในการท าไวน์ของประเทศโรมาเนีย 

10.15 น. น าท่านเขา้ชมโรงานผลิตไวน์ Azuga Rhein Cellars เป็นโรงผลิตไวน์ท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่ท่ีสุดใน
ทอ้งท่ีน้ี ** พิเศษใหท้่านไดชิ้มไวนท์อ้งถิ่น ** 

10.00 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองซินายา่ (SINAIA) ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 60 กม. 
เมืองซินายา่ ตั้งอยูใ่นจงัหวดัพราโฮวา่และเป็นพ้ืนท่ีทางดา้นประวติัศาสตรข์องมนัเทเนีย และมี

ช่ือเสียงทางดา้นเป็นเนินเขาสูงท่ีอยูเ่หนือระดบัน ้าทะเลประมาณ 760-860 เมตรและเป็นท่ีตั้งของ

สกีรีสอรท์อีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.40 น. จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ปราสาทเปเลส (Peles Castle) ซ่ึงตั้งอยูใ่นหุบเขาบูเซกิใกลกับัเมืองซินา

ยา่ เป็นปราสาทท่ีประทบัในฤดูรอ้นของกษัตริย ์ปราสาทแห่งน้ีไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นปราสาทอีก

แห่งท่ีสวยท่ีสุดในโลก เน่ืองจากตั้งอยูก่ลางป่าสนบนเทือกเขาคารเ์ปเทียน ปราสาทน้ีถูกสรา้งข้ึนโดย

เจา้ชายคาลอสท่ี 1 กษัตริยแ์ห่งโรมาเนียในสมยัศตวรรษท่ี 19 ใชเ้วลาสรา้งนานถึง 10 ปี โดยเร่ิมปี 

ค.ศ.1873-1973 ความงดงามของปราสาทแห่งน้ี มิใช่อยูท่ี่ความยิ่งใหญ่ของตวัปราสาทแต่อยูท่ี่การ

ตกแต่งภายในอยา่งหรูหรางดงาม เป็นปราสาทท่ีรวบรวมงานศิลปะท่ีสวยงามมากมายจากประเทศ

ต่างๆ ในยุโรป เช่น โคมไฟระยา้จากอิตาลี รูปภาพติดผนังจากฝรัง่เศส ฯ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 

บ่าย  อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองและของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

19.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินโอโทเพนนี  เมืองบูคาเรสต ์เพ่ือท าการตรวจเอกสารการเดินทาง 

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

23.00 น. เดินทางถึง กรุงอิสตนับูล เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

 

วนัที่สิบเอ็ด 

09 มิ.ย. 61 

อิสตนับูล (ตรุกี) – กรุงเทพฯ 

01.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK068  

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่  
 การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ 

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 
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ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบรกิารน้ีส  าหรบัผูเ้ดินทาง  15 ท่าน ข้ึนไป 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2-3 ท่าน)                                                             ท่านละ 
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว                                               หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 

94,900.-          
8,900.- 

ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 
ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 12 ตุลาคม 2561 ) 

การจองทวัร ์(กรุณาจองทวัรอ์ยา่งนอ้ย 1 เดือน ก่อนจะเดินทาง) : 
 หากท่านสนใจ และประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์ และช าระเงินมัดจ าล่วงหน้า 40,000 บาท/ท่าน (เพ่ือเป็นการ

ยนืยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทาง

บริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่าทวัรร์วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั โดยสายการบินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน์ ตามเสน้ทางท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรมพรอ้มน ้าหนัก

กระเป๋าเดินทางน ้าหนักตามท่ีสายการบินก าหนด 

เง่ือนไข 

 ไม่สามารถท าการ REFUND ไดทุ้กกรณี 
 ไม่สามารถเปล่ียนช่ือผูโ้ดยสารไดทุ้กกรณี 
 ไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้เน่ืองจากเป็นตัว๋กรุป๊ จะตอ้งเดินทางไปและกลบัพรอ้มคณะ 

 ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน ้ามนั และค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าท่ีพกัโรงแรมตลอดการเดินทาง (พกั 2-3 ท่าน / หอ้ง) 
 ค่าอาหารตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 ค่าน ้าด่ืม (น ้าเปล่า) บนรถโคช้วนัละ 1 ขวด / ท่าน 
 ค่าพาหนะ รถรบั-ส่ง ตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวซี่า ส าหรบัหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน  < มีวซี่าแลว้ลดท่านละ 2,400 บาท > 
 ค่าบริการมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน คนขบัรถ ตลอดการเดินทาง 
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 ค่าบริการน าทวัร ์และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 

500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
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 หรือขึ้ นอยูก่บัความพอใจของท่าน 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 
 ค่าจดัท าเอกสาร และค่าท าธรรมเนียมวซี่าของคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพัก และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพักค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้

เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้า่ยเพ่ิม 
 ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัข้ึน) ราคาเช็ค ณ วนัท่ี 11 ตุลาคม 2561 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิกการจองทวัร ์: 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีต้องการันตี มัดจ ากับ
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ าท่ี
พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 40,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 40,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสารในการยื่นวีซ่า : ประเทศบลัแกเรีย 

 (ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 20-30 วนัท าการ) 
- หนังสือเดินทาง อายุใชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้ นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น  
- รูปถ่ายสี พ้ืนหลังสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 2 น้ิว 2 ใบ (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 

- ส าเนาทะเบียนบา้นอย่างละ 1 ใบ 

- ส าเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ใบ  

- ส าเนาใบสูติบตัรกรณีท่ีเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 20 ปี (แปลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ันและมีตราประทบั 
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บริษัทท่ีถูกตอ้ง) 

- ส าเนาทะเบียนสมรส (แปลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ันและมีตราประทับ บริษัทท่ีถูกตอ้ง) 

- ส าเนาใบหย่าหรือส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

- ส าเนาใบเปล่ียนช่ือและเปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 

-  

หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับตอ้งแปลเป็นภาษาอังกฤษ ท่ีมีตราประทับ บริษัทท่ีจดทะเบียนแปล และถูกตอ้งเท่าน้ัน  

- หนังสือรบัรองสถานะทางการเงินบัญชีออมทรพัย ์(Bank certificate) โดยตอ้งขอจากทางธนาคารเท่าน้ัน 

- ส าเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากบัญชีออมทรพัย ์ยอ้นหลัง 6 เดือน พรอ้มหน้าบัญชีหน้าแรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณา

ส าเนาหน้าแรกของเล่มท่ีต่อพรอ้มกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน ) หรือ statement จากธนาคาร ในกรณีที่มี

รายการบันทึกขา้มเดือน 

- หลักฐานการท างาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่าน้ัน) 

กรณีเป็นพนักงาน  

 จดหมายรบัรองการท างานจากบริษัท ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีอนุมัติใหล้าหยุด  

 หากเกษียณอายุ กรุณาช้ีแจง้เป็นลายลักษณ์อกัษร (เป็นจดหมาย) เก่ียวกับท่ีมาของการเงินและกรุณาแนบเอกสาร

ท่ีสามารถยื่นยนัไดว้่าเกษียณอายุแลว้ เช่น บัตรราชการ บัตรพนักงาน ฯลฯ พรอ้มประทบัตราของบริษัท 

กรณีเป็นขา้ราชการ / รฐัวสิาหกิจ  

 จดหมายรบัรองจากหน่วยงานและส าเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตราองคก์ร 

เกษียณอายุราชการ ส าเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ใบ 

กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

 ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้มทั้ง

เซ็นตช่ือรบัรองส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไม่เกิน 3 เดือน) (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 

 จดหมายรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่และส าเนาบตัรนักศึกษาพรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรองส าเนา 

พรอ้มประทับตราสถาบนั 

เด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี  

 จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา หรือหาก

เด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา หรือถา้เด็กไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา จะตอ้งมีจดหมาย

ยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พรอ้มมีการรบัรองค่าใชจ้า่ยใหก้บับุตร 

กบัผูท่ี้บุตรเดินทางไปดว้ย ตอ้งไปท าท่ีส านักงานเขตท่ีท าเบียนบา้นอยู ่ (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบิดาและ

มารดา) และบิดาหรือมารดจะตอ้งไปเซ็นตเ์อกสารต่อหน้าเจา้ท่ีรบัยืน่วซี่า 

กรณีเป็นแม่บา้น  

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ) (ใชห้ลกัฐานการเงินของตวัเองหรือของสามีก็ได ้ใน

กรณีท่ีไมไ่ดเ้ดินทางไปกบัสามี จะตอ้งมีจดหมายรบัรองค่าใชจ้า่ยจากสามี เป็นภาษาองักฤษ พรอ้มกบัเขียนช่ือ-

นามสกุล วนัเดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ท่ีมีดว้ยกนั)  

*** หากเอกสารท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่าจ  าเป็นตอ้งแปลเพื่อใหเ้ป็นภาษาองักฤษ หรือภาษาทอ้งถ่ิน และจ  าเป็นตอ้งมีตรา
ประทบัจากรา้นแปลเอกสาร ทางบริษัท ฯ ใครข่ออนุญาตใหท้่านผูเ้ดินทางแปลมาใหพ้รอ้มเพื่อยื่นใหก้บัทางสถานทูต 

แตห่ากท่านไม่สะดวกท่ีจะท าการแปลดว้ยตนเอง ทางบริษัท ฯ ยินดีใหค้วามช่วยเหลือ แตจ่ะขอเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยใน

ส่วนท่ีเกิดข้ึนตามจริง *** 
สมัภาระ และค่าพนักงานยกสมัภาระ  
 โปรแกรมการท่องเท่ียวน้ี ก าหนดใหผู้เ้ดินทางมีสมัภาระใบใหญ่น ้าหนักไม่เกิน 23 กก. ท่านละ 1 ใบ และมีกระเป๋าแบบ 
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Hand Carry น ้ าหนักไม่เกิน 7 กก. อีกท่านละ 1 ใบ ค่าใชจ้่ายส่วนเกินอาทิ บริการยกกระเป๋าเขา้หอ้งพักของโรงแรม 
(Porter Service), ค่าน ้ าหนักส่วนเกินของสายการบินระหว่างประเทศ หรือ ภายในประเทศ เป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นท่ีผู ้
เดินทางจะตอ้งรบัผิดชอบเอง ความเสียหายของสมัภาระ, การสูญหายของกระเป๋า อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้
ใหบ้ริการจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ซ่ึงจะรบัผิดชอบต่อการสูญหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงิน

สูงสุด 10,000 บาท / ท่าน 
หมายเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหน้า อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน  

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พ ักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิด

กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย 

หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองที่นัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไป

ในลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่

เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน  แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ

ต่อค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

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

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม  ซ่ึงมักมีความแตกต่างกัน 

ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
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ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มน าติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ (ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได ้

และหา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋า

จริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 

(Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ในระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

 4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 
หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 

ท่ีบริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


