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ก าหนดการเดินทาง  

กนัยายน 18 – 26 กนัยายน 2562 67,900.- 

ตลุาคม 20 – 28 ตลุาคม 2562 67,900.- 

พฤศจกิายน 15 – 23 พฤศจกิายน 2562 67,900.- 

ธนัวาคม 1 – 9 ธนัวาคม 2562 67,900.- 

 
 

 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ – กรุงอิสตนับูล 

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

เคานเ์ตอรส์ายการบินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน์ (TK) เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวกใหแ้ก่ท่านในการเช็คอินและตรวจสมัภาระ 
23.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK069  
 

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

04.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
07.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงโซเฟีย โดยเท่ียวบินท่ี TK1027 
09.05 น. เดินทางถึงกรุงโซเฟีย ประเทศบลัแกเรีย หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร 
10.30 น. น าท่านชมเมืองโซเฟีย (Sofia) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของสาธารณรฐับลัแกเรีย และเป็น
  เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในเร่ืองจ านวนประชากรเป็นอนัดบัท่ี 47 ของสหภาพยุโรป ตั้งอยูท่างตะวนัตกของ 

 บลัแกเรีย ตั้งอยูเ่ชิงเขาวิโตชา เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร ์เก่าแก่ยาวนานถึง 7,000 ปี ซ่ึงยงัคงเหลือ
 ร่องรอยใหเ้ห็นจากโบราณสถานในยุคต่างฯ แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีถูกท าลายเสียหายไปมาก เมื่อครั้ง

  สงครามรสัเซีย - ตุรกี เมื่อ 200 กวา่ปีท่ีแลว้ โซเฟีย ยงัเป็นเมืองศนูยก์ลางของการขนส่งสินคา้ทาง

 บกท่ีส าคญัของคาบสมุทรบอลข่านอีกดว้ย 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร, อาหารทอ้งถ่ิน 

 

 
 

 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 

วนัท่ีแรก กรุงเทพฯ-อิสตนับลู BKK-IST TK 069 23.00-05.20 

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

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

วนัท่ีเกา้ อิสตนับลู-กรุงเทพฯ IST-BKK TK 068 01.25-15.00 
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15.00 น. น าท่านไปชม มหาวิหารอเล็กซานเดอร ์เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral) ซ่ึงถือเป็นมหา
วิหารคริสตจกัรนิกายออรโ์ธด๊อกซ์ท่ีใหญ่อนัดบัหน่ึงของโลก มหาวิหารน้ีมีรูปแบบการก่อสรา้งของนี

โอไบแซนไทน์ ซ่ึงออกแบบโดยสถาปนิค อเล็กซานเดอร ์โพมีรานทเ์ซฟ เป็นมหาวิหารท่ีการ

ก่อสรา้งในแบบโดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ท่ีมีความสูงถึง 53 เมตร ตกแต่งดว้ยหินอ่อนท่ีวิจิตร

ตระการตา ภายในมีเน้ือท่ีประมาณ 3,170 ตรม.ซ่ึงสามารถจุผูเ้ขา้ท าพิธีไดป้ระมาณ 10,000 คน 

น าท่านไปชม 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 นโดยชาวโรมนั ในศตวรรษท่ี 4 ก่อสรา้งโดยใช ้อิฐแดง และยงัถือว่าเป็น

อาคารเก่าแก่ท่ีสุดในโซเฟีย 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร, อาหารทอ้งถ่ิน 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HOTEL FESTA SOFIA หรือเทียบเท่า 
 

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

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
08.30 น. ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงและเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมช่ือดังกนัตามอธัยาศัยในย่าน ไวโตช่า บูเลอวารด์ 

(Vitosha Boulevard) ย่านชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของเมืองโซเฟียอีกแห่งหน่ึง และยงัเป็นถนนคนเดินใน

ยามค า่คืน ซ่ึงจะมีหา้งสรรพสินคา้ และรา้นรวงต่างๆ รวมไปถึงรา้นอาหาร รา้นชา กาแฟ และบาร์

ต่างๆ ไวใ้หไ้ดนั้ง่พกัผ่อนหย่อนกาย หลงัจากท่ีไดเ้ดินจบัจ่ายใชส้อยกนัมา สมควรแก่เวลา น าท่าน

เดินทางไปยงัภตัตาคาร ซ่ึงอยูไ่มไ่กลจากยา่นชอ้ปป้ิงแห่งน้ี 
10.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ ภเูขารีล่า ท่ีระดบัความสูง 1,147 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล 

ซ่ึงสามารถมองเห็นแมน่ ้าริลสกา้และดรุสยา่ วิทซ่า ท่ีไหลอยูเ่บ้ืองล่างไดอ้ยา่งสวยงาม  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านไปชม อารามมรดกโลกรีล่า (Rila Monastery) เป็นอารามของคริสตนิ์กายออรโ์ธดอกซท่ี์มี

ช่ือเสียงท่ีสุดและมีผูเ้ยี่ยมชมมากท่ีสุดของบลักาเรีย ตั้งอยู่บนจุดท่ีมีทิวทัศน์สวยงามของ และไดร้บั

การข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1983 
  ชมความสวยงามของวิหาร ท่ีก่อตั้งขึ้ นในคริสตศ์ตวรรษท่ี 10 โดย นักบุญจอหน์แห่งรีลา (St.John 

of Rila) ผูถื้อสันโดษและใชชี้วิตเขา้เงียบในถา้และไดร้ับยกย่องเป็นนักบุญโดย นิกายออร์โธดอกซ์ 
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อาศรมและหลุมศพของท่านกลายเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และไดก้ลายเป็นอารามซ่ึงมีบทบาทส าคญัใน

ดา้นจิตวิญญาณและสังคมของบัลแกเรียยุคกลาง อารามน้ีถูกท าลายด้วยไฟไหมใ้นตอนตน้ของ

คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 และไดร้บัการปฏิสงัขรณข์ึ้ นใหมร่ะหวา่งคริสตศ์กัราช 1834-1862 รปูแบบของ

อารามเป็นตวัอย่างท่ีชดัเจนของศิลปะสมยับลัแกเรียน เรอเนสซองส ์ในราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 18-19 

และเป็นสญัลกัษณแ์ห่งการตระหนักรูถึ้งเอกลกัษณท์างวฒันธรรมสลาวิค (Slavic) หลงัจากท่ีตกอยูใ่ต้
การปกครองของชนชาติอ่ืนมานับหลายศตวรรษ อารามรีล่า ถือเป็นเป็นศูนยก์ลางของจิตวิญญาณท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในประเทศบลัแกเรีย และเป็นจุดหมายในการเดินทางแสวงบุญของคริสตศ์าสนิกชนในนิกาย

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

แห่งน้ีถือเป็นอนุสรณส์ถานของสถาปัตยกรรมและความมัง่คัง่ของวฒันธรรมและศิลปะของบลัแกเรีย 

สัญลักษณ์รูปเคารพ (Icon) ท่ีอารามน้ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและทาด้วยทองค าแท้เพียงแห่งเดียวใน
บลัแกเรีย นอกจากน้ีอารามเป็นแหล่งสะสมทรพัยส์มบติั และวสัดุวรรณกรรมอายุกว่ารอ้ยปีอีกเป็น
จ านวนมาก 

  น าท่านเขา้ ชมพิพิธภัณฑร์ิล่า ซ่ึงภายในไดเ้ก็บสมบัติล า่ค่ามากมายของอารมหลวงแห่งน้ีรวมถึง

เร่ืองราวของประวติัศาสตรต์ั้งแต่สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 10 โดยจดัแสดงเป็นหอ้งๆ เช่น หอ้งท่ีจดัแสดง

เคร่ืองแต่งกายของท่านอารค์บิชอป หอ้งท่ีจดัแสดงเคร่ืองพิมพก์ระดาษท่ีท าจากแผ่นทองแดง หอ้งท่ี

จดัแสดงไมก้างเขนท่ีแกะสลกัดว้ยมือท่ีมีความละเอียดสูงมากจึงสามารถส่ืออารมณ์ออกมาทางสีหน้า

ไดอ้ยา่งชดัเจนใชใ้นเวลาแกะสลกักวา่ 12 ปีจึงเสร็จ    

15.00 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองพลอฟดิฟ เป็นเมืองศูนยก์ลางการบริหารและการปกครองของ
จงัหวดัพลอฟดิฟ ท่ีมีความใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ  

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HOTEL LEIPZIG หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สี่ พลอฟดิฟ – คาซานลคั –  เวลีโค ทารโ์นโว (บลัแกเรีย) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
08.30 น. 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 
จากน้ันใหท่้านไดอิ้สระเดินเลือกซ้ือสินคา้ ณ ถนนคนเดิน อาทิเช่น ผลิตภณัฑจ์ากดอกกุหลาบซ่ึงเป็น

สินคา้ขึ้ นช่ือของประเทศบลัแกเรียท่ีเป็นไมว่า่จะเป็น สบู่ น ้ามนัหอมท่ีสกดัจากดอกกุหลาบ โลชัน่ทา

ผิว ท่ี หรือ เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 
บ่าย น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองเวลีโค ทารโ์นโว (Veliko Tarnovo) ท่ีตั้งอยูใ่นบลัแกเรีย ระยะทาง

ห่างประมาณ 180 กม.โดยเดินทางผ่านขา้มพรมแดนโรมาเนียไปยงับลักาเรีย ท่ีด่านอารบ์านาสซี 

ซ่ึงเป็นหมู่บา้นเก่าแก่แหล่งชุมชนของชาวอลับาเนียและชาวกรีซท่ีเขา้มาตั้งรกรากตั้งแต่สมยัศตวรรษ

ท่ี 16 ใหท่้านไดช้มอาคารบา้นเรือนสวยงามแปลกตาท่ีปลกูสรา้งแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบ 

Bulgarian National Revival ซ่ึงบางทีก็ถูกเรียกวา่ บลัแกเรียนเรอเนสซองส ์(Bulgarian 
Renaissance) เวลีโค ทารโ์นโว เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีตั้งอยูริ่มแมน่ ้ายานตา ท่ีมีความใสสะอาดราวกบั
กระจกสะทอ้นอยูเ่บ้ืองล่าง และยงัตั้งอยูบ่นเนินเขาถึงสามลกู คือ ทซาเรเวทส ์ ทราเปซีทซาและซ

เวทา โกร่า นอกจากน้ันยงัเคยเป็นเมืองหลวงแห่งท่ีสองของอาณาจกัรบลัแกเรีย เป็นเมืองท่ีมีป้อม
ปราการ โบสถ ์พิพิธภณัฑ ์มากมาย นอกจากน้ีแลว้แห่งประวติัศาสตรแ์ห่งน้ียงัไดช่ื้อวา่เป็นหน่ึงใน
ดินแดน ท่ีมีการตั้งถ่ินฐานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในบลัแกเรียอีกดว้ย โดยในยุคกลางน้ัน เวลีโค ทารโ์นโว ถือ

ไดว้า่เป็นเมืองป้อมปราการท่ีมีความแข็งแกร่งอีกแห่งของบลัแกเรีย 

จากน้ันน าท่านเดินเล่นท่ี ถนนซาโมวอดสกา้(Samovodska) ซ่ึงเป็นถนนท่ีไดร้บัความนิยมส าหรบั
นักท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากท่ีน้ีจะมีสินคา้ทอ้งถ่ิน และของท่ีระลึกขายอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HOTEL PANORAMA  หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่หา้ เวลีโค ทารโ์นโว - ปราสาทซารีเวทส ์– เมืองบูคาเรสต(์โรมาเนีย) - จตัรุสัแห่งการปฎิวติั  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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** ให้ทุกท่านน าหนังสือเดินทางติดตัวเพื่อใช้ในการข้ามพรหมแดน ** 
08.30 น. น าท่านเขา้ชม ปราสาทซารีเวทส ์(Tsarevets Castle) เป็นป้อมปราการในยุคกลางท่ีส าคญัและมี

ช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกท่ีตั้งอยู่บริเวณริมแม่น ้ายานตา ซ่ึงในอดีตเป็นท่ีอยู่อาศัยของกษัตริย์

และมีโบสถ์ท่ีในเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่ในปัจจุบันไดม้ีการตกแต่งดว้ยศิลปะ

ร่วมสมยัท่ีสวยงามและแปลกตา ปัจจุบนัไดม้ีการท านุบ ารุงรกัษาอยูต่ลอดเวลาจึงท าใหป้้อมปราการ

แหล่งน้ีอยูใ่นลกัษณะท่ีค่อนขา้งสมบรูณ ์และไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่พรหมแดนโรมาเนีย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่กรุงบูคาเรสต ์(BUCHAREST) เมืองหลวงของประเทศโรมาเนีย นอกจากน้ียงัเป็น

เมืองอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศโรมาเนีย ถือเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของโรมาเนีย ตั้งอยู่

ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ ซ่ึงปัจจุบนั เมืองบูคาเรสต ์มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 2 ลา้น
คน และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 6 ของสหภาพยุโรป นับจากจ านวนประชากรในเขตเมือง 

ส่วนทางดา้นเศรษฐกิจ ถือเป็นเมืองท่ีเจริญมัง่คัง่ท่ีสุดในโรมาเนีย และเมืองหน่ึงในเมืองท่ีร า่รวยท่ีสุด

และครอบคลุมส่ิงอ านวยความสะดวกไมว่า่จะเป็นดา้นการประชุม การศึกษา งานทางดา้นวฒันธรรม

ฯลฯ ผ่านชม ประตชูยัโรมาเนียน (Arcul de Triumf) ซ่ึงสรา้งเลียนแบบประตชูยัในกรุงปารีส ใน
สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย จากน้ันน าทุกท่านผ่านชม  อาคารรฐัสภา หรือ ท าเนียบ

ประธานาธิบดีของประเทศโรมาเนีย (Parliament Palace) ท่ีตั้งอยูใ่นใจกลางของบคูาเรสต ์โดย
ท าเนียบประธานาธิบดีแห่งน้ี ไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นอาคารรฐัสภาน้ีไดช่ื้อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 

2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรฐัอเมริกา และมีจ านวนหอ้งมากถึง 10,000 หอ้ง 

16.00 น. น าทุกท่านเดินชมใจกลางเมืองเก่า ท่านจะไดช้ม จตัรุสัแห่งการปฎิวตัิ (Revolution Square) ซ่ึง
เป็นสถานท่ีแห่งประวติัศาสตรข์องโรมาเนียในการปฏิรูปการปกครอง ตลอดเสน้ทางการเดินชมเมือง

เก่าท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศท่ีแสนโรแมนติกและไดถ่้ายภาพอาคารสวยงามตามสไตลยุ์โรป 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจีน   

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HOTEL NOVOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่หก บูคาเรสต ์– เคอรท์ี เดอ อารเ์กส – ซีบิว(โรมาเนีย) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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08.30 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองเคอรท์ี เดอ อารเ์กส (CURTEA DE ARGES) เมืองท่ีไดช่ื้อว่าเป็นราชธานี

แห่งแรกของราชรฐัวลัลคัเฮีย 

  น าท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองเคอร์ที เดอ อาร์เกส ท่ีสวยงามท่ีสุดของโรมาเนีย สถาปัตยกรรม

แบบไบเซนไทน์ท่ีผสมผสานศิลปะแบบแขกมัวร์เขา้ไวแ้ละท่ีโดดเด่นคือยอดโดมสูงบนหอคอย

ทรงกระบอก สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1517 โดยดา้นในเป็นสุสานหลวงของกษัตริยแ์ห่งโรมาเนียและภรรยา  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
  
 
บ่าย หลงัจากน้ันเดินทางสู่เมืองซีบิว จากน้ันน าท่านเดินชม เมืองซีบิว  เมืองซ่ึงไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น

เมืองมรดกโลก โดยองคก์ารยูเนสโก UNESCO เมื่อปีค.ศ.2004 และในปีค.ศ.2007 เมืองน้ียงัไดร้บั

การยกย่องใหเ้ป็นเมืองหลวงแห่งวฒันธรรมยุโรป ติดอนัดบัสถานท่ีท่ีงดงามท่ีสุดของยุโรปและเป็น

ศูนยก์ลางทางวฒันธรรมท่ีส าคญัท่ีสุดของโรมาเนีย ชมบา้นเรือนท่ีมีความโดดเด่นสวยงามตามแบบ

สถาปัตยกรรมเยอรมนัท่ีมีสีสนัสวยงามดัง่เมืองตุ๊กตา 

 อิสระใหท่้านเดินเลือกซ้ือสินคา้หรือของท่ีระลึกท่ีถนนคนเดินประจ าเมือง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

จากน้ัน  น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HOTEL CONTINENTAL FORUM หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่เจ็ด ซีบิว - ซีกิสโอร่า – พิพิธภณัฑห์อนาฬิกา – บราซอฟ(โรมาเนีย) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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08.00 น. น าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองซีกิสโอร่า (SIGHISOARA) ท่ีตั้งอยู่ทางด้านเหนือ ระยะทางห่าง
ประมาณ 90 กม. เมืองซีกิสโอร่า เป็นเมืองศูนยก์ลางการบริหารและการปกครองของจงัหวดัมเูรส 
ท่ีตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น ้ าทาร์นาว่าแมร์และอยู่ในพ้ืนท่ีด้านประวัติศาสตร์ของทรานซิลวาเนีย มี

ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 30,000 คน โดยในช่วงราวศตวรรษท่ี 12 พวกเยอรมนัทรานซิลวา
เนียนแซ๊กซ๊อนสท่ีเป็นพ่อคา้วาณิชยแ์ละพวกท่ีมีฝีมือดา้นหตัถกรรม ไดร้บัเชิญจากกษัตริยข์องฮงัการี

ใหเ้ขา้มาอยู่อาศยัตั้งถ่ินฐานและช่วยปกป้องโดยการเป็นแนวหน้าในราชอาณาจกัรของพระองค์ และ
จากดา้นการบนัทึกก็มีพวกแซ๊กซอนส์ไดเ้ขา้มาอาศยัอยู่ในปี ค.ศ.1191 และไดส้รา้งเมืองใหม้ีความ

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

หอ้งภายในหอนาฬิกา ซ่ึงใชเ้ป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก็บสะสมของมีค่าท่ีขุดไดภ้ายในเมืองน้ี แลว้น าท่านขึ้ น

ชมทศันียภาพของเมืองซิกิสวาราจากยอดสงูสุดของหอนาฬิกา 
12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร, อาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สู่ เมืองบราซอฟ (BRASOV) ท่ีตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองบูคาเรสต์ เมืองบรา

ซอฟเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดแห่งแควน้ทรานซิลวาเนีย แควน้ท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงของโรมาเนีย แควน้น้ี

เกิดขึ้ นในศตวรรษท่ี12 โดยชาวแซกซอนสซ่ึ์งเคยถูกปกครองโดยชนชาติเยอรมนัและเป็นศูนยก์ลาง

การคา้ของชาวแซกซอนส ์อาคารโดยทัว่ไปจึงตกแต่งตามสไตลเ์ยอรมนั  

 จากน้ัน น าท่านเขา้ชมโบสถด์  า ท่ีมีช่ือเสียงหรือท่ีรูจ้กัในนาม (Black Church) สรา้งขึ้ นในปีค.ศ.
1383 ซ่ึงจดัเป็นโบสถส์ถาปัตยกรรมโกธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดของโรมาเนีย  

 อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ณ ถนนคนเดินใจกลางเมืองเก่า 

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

วนัที่แปด บราซอฟ – บราน – ซีนายา่ – บูคาเรสต ์(โรมาเนีย) – เวียนนา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
08.00 น. จากน าท่านเดินทางสู่ เมืองบราน (BRAN) เมืองซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นท่ีอยู่ของแวมไพร ์และเป็นเมืองท่ีมี

ช่ือเสียงมากอีกเมืองหน่ึงของโรมาเนีย  

 น าท่านเขา้ชม ปราสาทบราน (Bran Castle) หรือท่ีรูจ้กักนัในนาม ปราสาทแดร็กคูล่า สรา้งข้ึนใน

ในศตวรรษท่ี 14 เป็นปราสาทท่ีไดร้บัการยกย่องว่าสวยงามท่ีสุดในโรมาเนียตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บน

ยอด สรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นป้อมควบคุมเสน้ทางการคา้ และเก็บภาษีระหวา่งแควน้วาลนัเซียและแควน้ 
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  ทรานซิลวาเนีย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร, อาหารทอ้งถ่ิน 

บ่าย  น าท่านเขา้ชม ปราสาทเปเลส (Peles Castle) ซ่ึงตั้งอยูใ่นหุบเขาบเูซกิ กลางป่าสนบนเทือกเขาคาร์

  เปเทียน เป็นปราสาทท่ีไดร้บัการยกยอ่งวา่สวยงาม และคงสภาพสมบรูณท่ี์สุดในโรมาเนีย สรา้งขึ้ น 

  โดยกษัตริยค์าโรลท่ี 1 เพ่ือใชเ้ป็นท่ีประทบัในช่วงฤดูรอ้นปราสาทน้ีใชเ้วลาสรา้งนานถึง 10 ปี ตวั 

  ปราสาทเป็นศิลปะแบบเยอรมนั ภายในปราสาทตกแต่งหรหูราอลงัการดว้ยไมแ้กะสลกัเสลาลวดลาย

  งดงาม เป็นปราสาทท่ีรวบรวมงานศิลปะท่ีสวยงามมากมายจากประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น โคมไฟ 

  ระยา้จากอิตาลี รปูภาพติดผนังจากฝรัง่เศส เป็นตน้ จากน้ันไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่กรุง 

  บคูาเรส น าท่านสู่หา้งสรรพสินคา้ Baneasa Shopping City mall อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง เลือกซ้ือ 

  สินคา้ และของฝากตามอธัยาศยั 

  จากน้ันไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินโอโทเพนนี  เมืองบูคาเรสต ์

21.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูล โดยสายการบินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน ์(TK) เที่ยวบินที่ TK1046  

23.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
 

วนัที่เกา้ กรุงเทพฯ 

 

01.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 068  

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 
 
 
 

 

*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่  
 การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ 

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 
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ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบริการส าหรบั จ  านวนผูเ้ดินทางตั้งแต ่ 15 ท่าน ข้ึนไป  
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

  67,900.- 
6,900.- 

25,000.- 
2,400.- 

ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 
ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 10 เมษายน 2562 ) 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าล่วงหนา้ 30,000 
บาท/ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วน
ท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อิสตนับลู-โซเฟีย-บคูาเรสต-์อิสตนับลู-กรุงเทพฯ โดย

สายการบินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน์  
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 6 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ  
 ค่าน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ประเทศบลัเกเรีย) ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรค์นไทยคอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการ

เดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่า

รกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต่
75ปีข้ึนไป) 

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ ท่านละ 35 ยโูร ตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปหวัหน้าทัวรไ์ทย ท่านละ 27 ยูโร ตลอดการเดินทาง หรือขึ้ นอยู่กบัความพึงพอใจของ
ท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน
หอ้งพักค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจัดให้

ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว 

ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 
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  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่น
และตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ี

เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์
วนัแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ี
ตอ้งการันตี มดัจ ากับทางสายการบินหรือ

กรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ าท่ีพกั โดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน 

(ถา้มี) 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์
หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 

การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : บลัเกเรีย (ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-20 วนัท าการ) 
1. พาสปอรต์ท่ีมีอายุการใชง้านเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน และส าเนาหนา้พาสปอรต์  
2. รปูถ่ายขนาด 3.5x4.5 เซนติเมตร ฉากหลงัสีขาวไมส่วมหมวก หรือแวน่ตาขนาดใบหนา้

ประมาณ 70-80% 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน (อายุต า่กวา่ 15 ปี ใชส้ติูบตัร) 
4. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สุกล (ถา้มี) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือใบหยา่ (ถา้มี) 
6. การเงิน จดหมายยืนยนั (BANK GUARANTEE) เท่าน้ัน หรือใช ้Book Bank ยอ้นหลงั 6 เดือน 
7. การงาน 

7.1 จดหมายการท างาน เป็นภาษาองักฤษ เท่าน้ัน 
7.2 กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 3 เดือน 

7.3 กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ใหข้อหนังสือรบัรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเท่าน้ัน และบตัรประจ าตวั

นักเรียนหรือนักศึกษา 

หมายเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหน้า อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเท่ียวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ี

เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  

ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  



 

 

 

 

 

12 
 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองที่นัง่ บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด

ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ 

และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายนืยนัวา่ทวัรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 

หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน  แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบ

ค่าใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า

ใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมี อุณหภูมิมิต า่ เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

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

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มน าติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได้ 

และหา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
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 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ี่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสญูหาย สายการ

บินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง 

ทั้ ง น้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 

(Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสญูหาย ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ม่านและ

ครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทัวรมี์ความ

จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


