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ก าหนดการเดินทาง: วนัท่ี 30 พฤษภาคม - 09 มิถุนายน 2562 

วนัท่ีหน่ึง 
30 พ.ค. 62 

กรุงเทพฯ – กรุงอิสตนับูล (ตุรกี) 

20.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเขา้ท่ี 10 แถว U เคาน์เตอร์
สายการบินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน์ (TK) เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหแ้กท่า่นใน
การเช็คอินและตรวจสมัภาระ 

23.00 น. ออกเดินทางสู ่กรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK069  

 

วนัท่ีสอง 
31 พ.ค. 62 

กรุงอิสตนับูล (ตุรกี) – โซเฟีย  (บลัแกเรีย) - มหาวิหารอเล็กซานเดอร ์เนฟสกี - จตัุรสับทัเทนเบิรก์ 

04.00 น. เดินทางถึง กรุงอิสตนับูล เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
07.45 น. ออกเดินทางสู ่กรุงโซเฟีย โดยเท่ียวบินท่ี TK1027  
09.05 น. เดินทางถึงกรุงโซเฟีย ประเทศบลัแกเรีย หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและดา่นศุลกากร 
 น าทา่นไปชม มหาวิหารอเล็กซานเดอร ์เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral) ซ่ึงถือเป็นมหาวิหาร

คริสตจกัรนิกายออร์โธด๊อกซท่ี์ใหญอ่นัดบัหน่ึงของโลก มหาวิหารน้ีมีรูปแบบการกอ่สรา้งของนีโอไบแซนไทน์ ซ่ึง
ออกแบบโดยสถาปนิค อเล็กซานเดอร ์โพมีรานทเ์ซฟ เป็นมหาวิหารท่ีการกอ่สรา้งในแบบโดมหลงัคาทรงกลม
สีเขียว ท่ีมีความสูงถึง 53 เมตร ตกแตง่ดว้ยหินออ่นท่ีวิจิตรตระการตา ภายในมีเน้ือท่ีประมาณ 3 ,170 ตรม.ซ่ึง
สามารถจุผูเ้ขา้ท าพิธีไดป้ระมาณ 10,000 คนน าทา่นผา่นชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ซ่ึงเป็นโบสถค์ริสตจกัรท่ีอยู่
ใกล ้ๆ กนัไดอี้กดว้ย จากนั้นแวะไปชมพระราชวงัเดิมท่ี จตุัรสับทัเทนเบิรก์ (Battenberg Square) ซ่ึงปัจจุบนั
พระราชวงัแหง่น้ี ไดก้ลายเป็น หอศิลป์แห่งชาติ (National Art Gallery) น าทา่นผา่นชม สวนสาธารณะเก่า

วนับิน เมือง CODE เท่ียวบิน เวลา 
วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ-อิสตนับูล BKK-IST TK 069 23.00-05.20+1 

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

วนัท่ีสิบ บูคาเรสต-์อิสตนับูล OTP-IST TK 1046 21.35-23.00 

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

โซเฟีย-รีลา่-พลอฟดิฟ-คาซานลคั-ชิพกา้-เวลีโค ทารโ์นโว-เวอรน่์า
คอนสแตนตา-บูคาเรสต-์ซีบิว-ซีกิสโอรา่-บราน-บราซอฟซิบายา่  
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ประเมืองโซเฟีย ผา่นชมท าเนียบประธานาธิบดี และโบสถเ์ซนตจ์อรจ์ (St. George) เป็นโบสถค์ริสตท่ี์ถูก
สรา้งขึ้นโดยชาวโรมนั ในศตวรรษท่ี 4 กอ่สรา้งโดยใช ้อิฐแดง และยงัถือวา่เป็นอาคารเกา่แกท่ี่สุดในโซเฟีย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
 

 
 
 
 
 
 

14.00 น. น าเขา้ชมโบสถโ์บยาน่า (Boyana Church) มรดกโลกแหง่องคก์ารยูเนสโกใ้นปีค.ศ.1979ประกอบดว้ยอาคาร 
3 หลงัท่ีสรา้งเช่ือมติดตอ่กนั โดยอาคารดา้นทิศตะวนัออกสรา้งขึ้นในชว่งปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 10 และขยาย
ใหญข่ึ้นในชว่งตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ภายในมีภาพเขียนสี บนปูนเปียก (fresco) ท่ีวาดขึ้นในปีค.ศ.1259 ซ่ึง
เป็นผลงานท่ีส าคญัท่ีสุดช้ินหน่ึงของศิลปะยุคกลางเชน่ ภาพชีวประวติัของเซนตนิ์โคลสั, ภาพกษัตริยแ์ละราชินี
แห่งบลัแกเรีย, ภาพพระเยซู และสาวกผูเ้ผยแผศ่าสนาท ัง้4 องค,์ ภาพคูส่ามีภรรยา Sebastocrato Kaloyan และ 
Desislava Kaloyan ผูอุ้ปถมัภใ์นการสรา้งโบสถแ์หง่น้ี สว่นอาคารหลงัท่ี 3 สรา้งขึ้นในชว่งปลายคริสต ์ศตวรรษท่ี 
19 อิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิง Vitosha Boulervard ถนนชอ้ปป้ิงสายหลกัแห่งนครหลวงโซเฟีย ซ่ึงมีท ัง้สินคา้แบรนด์
เนมไฮเอนและสินคา้ทอ้งถ่ินใหเ้ลือกซ้ือมากมาย อิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม, อาหารทอ้งถ่ิน 
จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HOTEL FESTA SOFIA หรือเทียบเทา่ 
 

วนัท่ีสาม 

01 มิ.ย. 62 

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

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
08.30 น. น าทา่นไปชม อารามมรดกโลกรีล่า (Rila Monastery) เป็นอารามของคริสตนิ์กายออร์โธดอกซท่ี์มีช่ือเสียง

ท่ีสุดและมีผูเ้ย่ียมชมมากท่ีสุดของบลักาเรีย ตัง้อยูบ่นจุดท่ีมีทิวทศัน์สวยงามของภูเขารีลา่ ท่ีระดบัความสูง 1 ,147 
เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ซ่ึงสามารถมองเห็นแมน่ ้าริลสกา้และดรุสยา่ วิทซา่ ท่ีไหลอยูเ่บ้ืองลา่งไดอ้ยา่งสวย และ
ได้ร ับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค .ศ .1983ชมความสวยงามของวิหาร ท่ีก่อตั้งขึ้ นใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 10 โดย นักบุญจอหน์แห่งรีลา (St.John of Rila) ผูถื้อสนัโดษและใชชี้วิตเขา้เงียบในถา้และ
ไดรั้บยกยอ่งเป็นนักบุญโดย นิกายออร์โธดอกซ ์อาศรมและหลุมศพของทา่นกลายเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และได ้
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กลายเป็นอารามซ่ึงมีบทบาทส าคญัในดา้นจิตวิญญาณและสงัคมของบลัแกเรียยุคกลาง อารามน้ีถูกท าลายดว้ยไฟ
ไหมใ้นตอนตน้ของคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 และไดร้ับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ระหวา่งคริสตศ์กัราช 1834 -1862 
รูปแบบของอารามเป็นตวัอยา่งท่ีชดัเจนของศิลปะสมยับลัแกเรียน เรอเนสซองส ์ในราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 -19 
และเป็นสญัลกัษณ์แห่งการตระหนักรู้ถึงเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมสลาวิค (Slavic) หลงัจากท่ีตกอยู่ใตก้าร
ปกครองของชนชาติอ่ืนมานับหลายศตวรรษ อารามรีล่า ถือเป็นเป็นศูนยก์ลางของจิตวิญญาณท่ีใหญท่ี่สุดใน
ประเทศบลัแกเรีย และเป็นจุดหมายในการเดินทางแสวงบุญของคริสตศ์าสนิกชนในนิกายออร์โธดอกซจ์ากท ัว่โลก
ท่ี นักบุญเซนตอิ์วาน ริลสก้ี (St.Ivan Rilski) แห่งอารามรีลา่ ซ่ึงมีบทบาทอยา่งมากในการตอ่สูเ้ร่ืองการกดขี่
ทางชาติพนัธุใ์นสมยัการยึดครองของจกัรวรรดิออตโตมนั อารามแห่งน้ีถือเป็นอนุสรณ์สถานของสถาปัตยกรรม
และความมั่งค ัง่ของวฒันธรรมและศิลปะของบลัแกเรีย สญัลกัษณ์รูปเคารพ (Icon) ท่ีอารามน้ีมีขนาดใหญท่ี่สุด
และทาดว้ยทองค าแทเ้พียงแห่งเดียวในบลัแกเรีย นอกจากน้ีอารามเป็นแหล่งสะสมทรัพย์สมบติั  และว ัสดุ
วรรณกรรมอายุกวา่รอ้ยปีอีกเป็นจ านวนมากน าทา่นเขา้ ชมพิพิธภณัฑริ์ล่า ซ่ึงภายในไดเ้ก็บสมบติัล ่าคา่มากมาย
ของอารมหลวงแหง่น้ีรวมถึงเร่ืองราวของประวติัศาสตร์ต ัง้แตส่มยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 10 โดยจดัแสดงเป็นหอ้งๆ เชน่ 
หอ้งท่ีจดัแสดงเคร่ืองแตง่กายของทา่นอาร์คบิชอป หอ้งท่ีจดัแสดงเคร่ืองพิมพก์ระดาษท่ีท าจากแผน่ทองแดง หอ้งท่ี
จดัแสดงไมก้างเขนท่ีแกะสลกัดว้ยมือท่ีมีความละเอียดสูงมากจึงสามารถส่ืออารมณ์ออกมาทางสีหนา้ไดอ้ยา่ง
ชดัเจนใชใ้นเวลาแกะสลกักวา่ 12 ปีจึงเสร็จ    

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร, อาหารทอ้งถ่ิน 
บา่ย น าทา่นออกเดินทางไปยงั เมืองพลอฟดิฟ เป็นเมืองศูนยก์ลางการบริหารและการปกครองของจงัหวดัพลอฟดิฟ ท่ี

มีความใหญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศ  
 
 
 
 
 
 

 น าทา่นชม เมืองเก่าพลอฟดิฟ (Plovdiv Old City) สว่นท่ีเกา่แกข่องตวัเมืองไดร้ับการอนุรักษท์าง
สถาปตัยกรรม ซ่ึงท าให ้พลอฟดิฟ ยงัคงมีกล่ินอายของยุคเรอเนสซองจนถึง ปจัจุบนั สภาพตึกรามบา้นชอ่งยงัคง
อนุรักษไ์วซ่ึ้งรูปแบบเดิมเป็นท่ีน่าประทบัใจของนักทอ่งเท่ียวท่ีมาเย่ียมเยือน น าทา่นเดินชมเขตเมืองเกา่บนถนนท่ีปู
ดว้ยแผน่หินแบบโบราณน าทา่นชม โบสถเ์ซนตส์คอนสแตนตินและเฮเลนา (St.Constantine and Helena) หน่ึงใน
โบสถท่ี์เกา่แกท่ี่สุดของเมือง ในอดีตเคยเป็นก าแพงป้อมปราการของเมืองบริวาร สรา้งขึ้นเม่ือปีค.ศ.1832 และเขา้
ชมพิพิธภณัฑ ์Ethnographic Museum ภายในจดัแสดงเร่ืองราวของหตัถกรรมและเกษตรกรรมของชาวพลอฟดิฟ 

19.30 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม, อาหารทอ้งถ่ิน 
จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม GRAND HOTEL HEBAR PAZARDJIK หรือเทียบเทา่ 

 

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 

วนัท่ีส่ี 

02 มิ.ย. 62 

พลอฟดิฟ – คาซานลคั (เทศกาลดอกกุหลาบ) – ตรีเอฟนา (บลัแกเรีย) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ แบบ Boxset 
 
 
   
 
 
 
07.00 น. น าทา่นเดินทางสู ่เมืองคาซานลคั นั้นแหลง่ปลูกกุหลาบท่ีใหญท่ี่สุดในบลัแกเรีย สถานท่ีท่ีมองไปทางไหนก็เจอแต่

ดอกกุหลาบ สถานท่ีท่ีสาวๆจากท ัว่โลกอยากมาเยือนสกัครั้งหน่ึงในชีวิต น าทา่นเดินทางไปตามเสน้ทางสายดอก
กุหลาบ ณ หุบเขาแห่งดอกกุหลาบ (The Valley of Roses) แหลง่ปลูกกุหลาบอนักวา้งใหญ ่ท่ีนักทอ่งเท่ียวทุกคน
ตอ้งมาเยือนเม่ือมาเมืองคาซานลคั มีภูมิอากาศเหมาะแกก่ารเติบโตของดอกกุหลาบอยา่งมาก อาจจะเรียกไดว้า่ 
ดอกกุหลาบท่ีมาจากเมืองคาซานลกัเป็นดอกกุหลาบท่ีมีคุณภาพท่ีดีท่ีสุดในโลก ชมทุ่งดอกกุหลาบท่ีปลูกไวใ้นไร่
อนักวา้งใหญ ่กินอาณาเขตไปเป็นภูเขาท ัง้ลูก ใหท้า่นไดต่ื้นตาไปกบัความสวยงามของดอกกุหลาบนานาชนิด ท่ีเบง่
บานรอการเก็บเก่ียวอยา่งสวยงาม ชมวิธีการเก็บดอกกุหลาบในไร่ ใหท่้านไดล้องเก็บ กุหลาบท่ีมีกล่ินหอม
อย่างสนุกสนาน และใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองหอม เชน่ น ้าหอม โลช ัน่ สบู ่แชมพู และน ้ามนัหอม
ระเหย กล่ินพฤกษาดอกไมน้านาพนัธ ์โดยเฉพาะกล่ินกุหลาบท่ีมีช่ือเสียงของเมือง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร, อาหารทอ้งถ่ิน (บารบี์คิว พรอ้มชมโชวร์ะบ าพ้ืนเมือง) 
 

 
 
  
 
  
 

 

จากนั้นใหท้า่นเขา้ชม เทศกาลดอกกุหลาบ(Rose Festival) เทศกาลน้ีเร่ิมจดัครั้งแรกเม่ือปี 1903 และจดัตอ่
กนัมาทุกปีจนถึงปัจจุบนั โดยจะจดัในสปัดาหแ์รกของเดือนมิถุนายน ในงานจะคดัเลือกดอกกุหลาบท่ีสวยท่ีสุด
และหญิงสาวในเมืองท่ีสวยท่ีสุดมาร่วมงาน มีการประกวดสาวงามประจ า เมือง โดยหญิงสาวท่ีจะสามารถลง
ประกวดไดน้ั้นตอ้งเป็นหญิงสาวท่ีเรียนจบระดบัมธัยมในเมืองคาซานลกัเทา่นั้น ซ่ึงผูช้นะจะไดเ้ป็น “The Queen 
Of Roses” ร่วมชมขบวนแหด่อกกุหลาบ (rose festival parade) ท่ีจดัขึ้นในฤดูใบไมผ้ลิ ในขบวนชาวเมืองจะแตง่
กายชุดประจาชาติ และโปรยดอกไมอ้ยา่งร่ืนเริง สวยงาม 
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น าทา่นเขา้ชม สุสานโบราณชาวเธรเชียนแห่งคาซานลัค (Thracian Tomb of Kazanlak) ท่ีไดร้ับการ
ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม โดย UNESCO สุสานโบราณน้ีไดร้ับการคน้พบในปีคริสตศ์กัราช 1944 
มีอายุตัง้แตยุ่คเฮลเลนิสติก (Hellenistic) ราวปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 4 (กลางพุทธศตวรรษท่ี 10) สุสานแห่งน้ี
ต ัง้อยูใ่กลเ้มืองเซฟโตโปลิส (Seutopolis) นครหลวงของพระเจา้เซฟเตสท่ี 3 (Seutes III) กษัตริยแ์ห่งเธรส และ
เป็นสว่นหน่ึงของสุสานเธรเชียน สุสานทรงรังผ้ึงหรือท่ีเรียกวา่ ธอลอส (Tholos สุสานทรงโดมยอดแหลมคลา้ยรัง
ผ้ึง) น้ี มีทางเดินแคบและหอ้งฝังศพรูปกลม ท ัง้สองส่วนตกแต่งดว้ยจิตรกรรมฝาผนังแสดงภาพพิธีกรรมและ
วฒันธรรมการฝงัศพของชาวเธรส จิตรกรรมเหลา่น้ีเป็นงานยุคเฮลเลนิสติกท่ีไดร้ับการอนุรักษไ์วอ้ยา่ง 
น าทา่นเขา้ชมกบั โบสถป์ระจ าเมืองแห่งเมืองชิพกา้ (Shipka Memorial Church) โบสถค์ริสตนิ์กายบลัแก
เร่ียนออโธดอกซ ์สรา้งขึ้นระหวา่งปี ค.ศ.1885-1902 เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานอุทิศใหแ้กท่หารรัสเซีย ยูเครน และ
บลัแกเรีย ท่ีเสียชีวิตในสงครามรุสโซ่-เตอร์กิช หรือสงครามระหวา่งอาณาจกัรอ็อตโตมนัและอาณาจกัรรัสเซีย
เมือปี ค.ศ.1877น าทา่นเดินทางสู่เมือง ตรีเอฟนา (Tryavna) น าทา่นชมเมืองเกา่ตรีเอฟนา ชมหอนาฬิกา 
สะพานหิน โบสถป์ระจ าเมือง จากนั้นอิสระใหท้า่นเดินเลน่เท่ียวชมเมืองตามอธัยาศยั 

19.30 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม, อาหารทอ้งถ่ิน 
จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HOTEL KALINA PALACE TRYAVNA หรือเทียบเทา่ 
 

วนัท่ีหา้ 
03 มิ.ย. 62 

ตรีเอฟนา- เวลีโค ทารโ์นโว – ปราสาทซารีเวทส ์- มาดาระ – เวอรน่์า – สวนสาธารณะซีการเ์ดน 
(บลัแกเรีย) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 
 
 
 
 
08.00 น. น าทา่นชม ปราสาทซารีเวทส ์(Tsarevets Castle) ซ่ึงภายในมีอาคาร และป้อมปราการรายอยูร่ายลอ้ม  
                     ปจัจุบนัไดมี้การท านุบ ารุงรักษาเอาไวม้ากมายทอ่งเท่ีจากนั้นน าทา่นเดินเลน่ท่ี ถนนซาโมวอดสกา้ 
                     (Samovodska) ซ่ึงเป็นถนนท่ีไดร้ับความนิยมส าหรับนักทอ่งเท่ียวเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากท่ีน้ีจะมีสินคา้ทอ้งถ่ิน  
                     และของท่ีระลึกขายอยูเ่ป็นจ านวนมากอิสระใหท้า่นเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง และของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 
10.30 น. น าทา่นเดินทางสู ่เมืองมาดาระ เป็นหมูบ่า้นในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศบลัแกเรีย เมืองมาดาระเป็น

สว่นหน่ึงของเทศบาล ชูเมน (Shumen) เมืองมาดาระมีช่ือเสียงในประวติัศาสตร์แห่งชาติและโบราณคดี การ
คน้พบยุคส าริดและนิคมธราเซียนวิลลา่โรมนัโบราณและป้อมปราการจากศตวรรษท่ี 2-5 อีกท ัง้ยงัเป็นแหลง่
ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศ   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
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น าทา่นเขา้ชม ภาพสลกันูนต า่ รูจ้กักนัในนาม “Madara rider” เช่ือกนัวา่เป็นตวัแทนของร่างอศัวินท่ีพิชิตสิงโต
ถูกแกะสลกับนหนา้ผาสูงกวา่ 100 เมตร คาดการณก์นัวา่สรา้งขึ้นราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 8 
 
  
 
 
 
 
 

หลงัจากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู ่เมืองเวอรน่์า เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญเ่ป็นอนัดบั 3 ของประเทศ
และเมืองตา่งอากาศบริเวณชายฝั่งทะเลด าท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศบลัแกเรีย ชาวยุโรปมกัเลือกใชเ้วลาพกัผอ่น
ในชว่งฤดูรอ้นมาอาบแดดหรือเลือกเลน่กิจกรรมทางทะเล อีกท ัง้เมืองเวอร์น่าก็มีความพรอ้มท่ีจะตอ้นรับ
นักทอ่งเท่ียวจากท ัว่โลกไมว่า่จะเป็นโรงแรมระดบัหา้ดาว รีสอร์ท & สปา ท่ีเปิดใหบ้ริการนักทอ่งเท่ียวอยูท่ ัว่บริเวณ  
จากนั้นน าทา่นเขา้ชม มหาวิหารแห่งเมืองเวอรน่์า เป็นจุดศูนยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กายออร์โธดอกประจ า
เมืองเวอร์น่า ตวัมหาวิหารมีขนาดใหญเ่ป็นอนัดบัสองรองจากมหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี ในกรุงโซเฟีย 
ภายในประดบัตกแตง่ดว้ยภาพวาดนักบุญตา่งๆ โดยจะเนน้ใชสี้ฟ้าและสีทองท่ีใหค้วามรูสึ้กสงบน่ิง โดยผูค้นท่ีเขา้มา
สกัการะในมหาวิหารแหง่น้ีมกัเขา้จะมายืนขอพรบริเวณโดมหลกัท่ีมีภาพวาดของพระเยซูเปรียบเสมือนการไดร้ับ
พรจากพระเจา้เพ่ือความเป็นมงคลจากนั้นน าทา่นเขา้ชม สวนสาธารณะซีการเ์ดน (Sea Garden) เป็นสวน
เกา่แกท่ี่สุดและกลา่วกนัวา่เป็นสวนท่ีมีความใหญท่ี่สุดในคาบสมุทรบอลขา่น ตัง้อยูต่ามแนวชายฝั่งของเมืองใน
ทะเลสีด า 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม, อาหารทอ้งถ่ิน (บุฟเฟ่ต)์ 
จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HOTEL SHIPKA GOLDEN SANDS หรือเทียบเทา่ 

 

วนัท่ีหก 
04 มิ.ย. 62 

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ** ใหทุ้กท่านน าหนงัสือเดินทางติดตวัเพ่ือใชใ้นการขา้มพรหมแดน ** 
08.00 น. น าทา่นเดินทางสูเ่สน้แบง่พรหมแดนประเทศบลัแกเรียเพ่ือเดินทางตอ่ไปยงัเมืองคอนสแตนตาประ โรมาเนีย 

(ระยะ 85 กม.) 
10.30 น. หลงัจากผา่นข ัน้ตอนการขา้มพรหมแดน น าทา่นเดินทางไปยงัเมืองคอนสแตนตา (ระยะ 63 กม.) 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารในโรงแรม อาหารทอ้งถ่ิน 
 

 
 
 

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 

บา่ย เมืองคอนสแตนตา แตเ่ดิมช่ือ Tomis ไดถู้กยึดครองโดยชาวโรมนัประมาณ 71 ปีกอ่นคริสตกาล และเปล่ียน
ช่ือเป็น Constantiana โดยจกัรพรรดิโรมนัตอ่มาภายหลงัไดมี้การเปล่ียนช่ือใหส้ัน้ลงเป็น Constanta ในชว่งยุค
ออตโตมนัราวศตวรรษท่ี 13 อาจะกลา่วไดว้า่ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนัเมืองคอนสแตนตาเป็นเมืองทา่ท่ีส าคญัท่ีสุด
ของประเทศโรมาเนีย อนัเน่ืองมาจากท าเลท่ีตัง้อยูบ่นชายฝั่งตะวนัตกของทะเลสีด าและเป็นเสน้ทางการเดินเรือท่ี
ส าคญัระหวา่งโรมาเนียและตุรกีเพราะมีระยะไมไ่กลอีกท ัง้ยงัสะดวกแกก่ารขนสง่ตอ่ไปยงักรุงบูคาเรสตเ์มืองหลวง
ของประเทศอีกดว้ยจากนั้นน าทา่นเขา้ชม พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรแ์ละโบราณคดีคอนสแตนตา เป็น
พิพิธภณัฑท่ี์ไดเ้ก็บรวบรวมเร่ืองราวทางประวติัของชาติของโรมาเนีย อาทิเชน่ รูปปัน้สมยักรีก-โรมนั  เงินตราใน
สมยัยุคส าริด อาวุธ เป็นตน้ จากนั้นน าทา่นเก็บภาพบริเวณดา้นนอกของ Casino Constanta  
จากนั้นน าทา่นเดินทางยงั City Park Mall of Constanta อิสระเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร, อาหารทอ้งถ่ิน  
จากนั้น  น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั โรงแรม HOTEL RAMADA CONSTANTA หรือเทียบเทา่ 
 

วนัท่ีเจ็ด 
05 มิ.ย. 62 

คอนสแตนตา – บูคาเรสต–์ พิพิธภณัฑห์มู่บา้น – อาคารรฐัสภา - จตัุรสัแห่งการปฎิวติั(โรมาเนีย) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 
  
 
 
 
08.00 น.  น าทา่นเดินทางสู่กรุงบูคาเรสต ์(BUCHAREST) เป็นเมืองหลวง นอกจากน้ียงัเป็นเมืองอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ

ของประเทศโรมาเนีย เป็นเมืองท่ีใหญท่ี่สุดของโรมาเนีย ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ ซ่ึงตัง้อยูริ่มฝั่ง
แมน่ ้าแดมโบวิดา เมืองบูคาเรสต ์มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 2 ลา้นคน และเป็นเมืองท่ีใหญท่ี่สุดเป็นอนัดบั 6 
ของสหภาพยุโรป นับจากจ านวนประชากรในเขตจ ากดัเมืองดา้นเศรษฐกิจ ถือเป็นเมืองท่ี เจริญมั่งค ัง่ท่ีสุดใน
โรมาเนีย และเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางดา้นอุตสาหกรรมและการขนส่งของยุโรปตะวนัออก เป็นเมืองหน่ึงท่ีร ่ ารวย
ท่ีสุดและครอบคลุมส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นการประชุม การศึกษา งานทางดา้นวฒันธรรม ชอ้ปป้ิง ฯลฯ  
ผา่นชม ประตูชยั ซ่ึงตัง้อยูบ่นถนนคิสเซเลฟฟ ซ่ึงสรา้งเลียนแบบประตูชยัในกรุงปารีส ในสถาปัตยกรรมแบบ
โรมาเนีย (Romanian Athenaeum) ใหท้ ่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั เลือกซ้ือสินคา้ท่ีย่านเมืองเก่าซ่ึงเป็น
ศูนยก์ลางของกรุงบูคาเรสต ์

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร, อาหารทอ้งถ่ิน 
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น าทา่นเขา้ชม พิพิธภณัฑห์มู่บา้น (Village Museum) เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ท่ีใหญแ่ละเกา่แกท่ี่สุด
ของยุโรป ตัง้อยูริ่มทะเลสาบภายในสวนสาธารณะ Herastrau Park ณ กรุงบูคาเรสต ์เมืองหลวงของประเทศ
โรมาเนีย ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมตา่งๆ ท่ีสรา้งดว้ยไม ้ดิน และหิน เรียงรายอยูริ่มทะเลสาบ ซ่ึงจะท าใหน้ักทอ่งเท่ียว
เขา้ใจวิถีชีวิตดั่งเดิมของชาวโรมาเนียมากขึ้นน าทา่นชมภายนอก อาคารรฐัสภาหรือท าเนียบประธานาธิบดี
ของประเทศโรมาเนีย  (Palace of the Parliament) ท าเนียบประธานาธิบดีท่ี ใหญ่โตโอฬารของอดีต
ประธานาธิบดีจอมเผด็จการ นิโคไล เชาเชสคู และนางเอลินา ภริยาผูซ่ึ้งอยากมีชีวิตหรูหราประหน่ึงแบบเอ
วิตา้ เปรอง โดยท าเนียบประธานาธิบดีแห่งน้ี ไดร้ับการยกยอ่งวา่เป็นอาคารรัฐสภาน้ีไดช่ื้อวา่มีขนาดใหญเ่ป็น
อนัดบั 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา ตวัปราสาทน้ีมีความสูง 12  ช ัน้ พ้ืนท่ีรวมกนัท ัง้หมด
ประมาณ 340,000 ตรม. และมีจ านวนหอ้งมากถึง 1,1 00 หอ้ง ใชเ้วลาสรา้งนานถึง 13 ปี จากปี ค.ศ. 1984-
1997 โดยใชส้ถาปนิกถึง 700 คนโดยมี อนักา้ เพเทรสคู เป็นหวัหนา้ และใชแ้รงงานถึง 30,000 คน จากนั้น
น าทา่นชม จตุัรสัแห่งการปฎิวติั (Revolution Square) โอเปร่าเฮา้ส ์(Opera House) โรงทหารแห่งชาติ 
(National Military Academy)  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม, อาหารจีน  
จากนั้น  น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั โรงแรม HOTEL MINERVA หรือเทียบเทา่ 

 

วนัท่ีแปด 
06 มิ.ย. 62 

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.30 น. น าทา่นออกเดินทางไปยงั เมืองซีบิว (SIBIU) ท่ีต ัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงบูคาเรสตร์ะยะทางห่าง

ประมาณ 270 กม. เมืองซีบิว เป็นเมืองศูนยก์ลางการบริหารและการปกครองของจงัหวดัซีบิว เป็นเมืองหน่ึงใน
บริเวณของทรานซิลวาเนีย (Transylvania) ซ่ึงเป็นภูมิภาคประวติัศาสตร์ท่ีต ัง้อยูท่างตอนกลางของโรมาเนีย โดย
มีเขตแดนดา้นตะวนัออกและทางใตติ้ดตอ่กบัเทือกเขาคาร์เพเธียน ซีบิวตัง้อยูบ่นริมฝั่งแมน่ ้าซีบินท ัง้สองดา้น ซ่ึง
เกิดมาจากแควสาขาของแมน่ ้าโอลท์ มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 140,000 คน เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัเมือง
หน่ึงทางดา้นศูนยก์ลางของวฒันธรรมและพรอ้มกนักบัเมืองของลกัเซ็มเบิร์ก ท่ีถูกออกแบบกอ่สรา้งใหเ้ป็นเมือง
หลวงแหง่ดา้นวฒันธรรมของยุโรปส าหรับปี ค.ศ.2007 และไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกของโลกในปี
ค.ศ.2004 

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
 

 
 
 
 
 
 

 

น าทา่นชมโบสถซี์บิว ซ่ึงเป็นโบสถท่ี์มีช่ือเสียงมากท่ีมียอดหอคอยสูงประมาณ 74 เมตรและเป็นจุดเดน่ของเมือง
น้ีและมีฐานท ัง้ส่ีดา้นท่ียึดยอดหอไว ้โบสถแ์หง่น้ีถูกสรา้งขึ้นในศตวรรษท่ี 14 จากโบสถห์ลงัเกา่ท่ีสรา้งขึ้นใน
ศตวรรษท่ี 12 และก็ใชเ้ป็นท่ีฝงัศพของบุคคลส าคญัของซีบิลประมาณ 300 ปี ซ่ึงตอ่มาในปี ค.ศ.1796 ก็มีการ
ประกาศหา้ม แตใ่นปี ค.ศ.1803 ก็ไดมี้การยกเวน้เม่ือสถานท่ีแห่งน้ีไดฝ้งัร่างของบารอน ซามูเอลวอน บรูเคนทล้ไว ้
ท่ีใตถุ้นโบสถแ์หง่น้ี น าอิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ ณ ถนนคนเดิน ซ่ึงมีสินคา้ท่ีขายมีมากมายหลายชนิด ท ัง้
เส้ือผา้ กระเป๋าหนัง แวน่ตากนัแดด หรือจะเลือกนั่งจิมกาแฟ ทานไอศกรีมก็ไดบ้รรยากาศไมแ่พก้นั 
 
 
 
 

 
 
 
15.30 น. น าทา่นออกเดินทางไปยงั เมืองซีกิสโอร่า (SIGHISOARA) ท่ีต ัง้อยูท่างดา้นเหนือ ระยะทางห่างประมาณ 90 กม. 

เมืองซีกิสโอร่า เป็นเมืองศูนยก์ลางการบริหารและการปกครองของจงัหวดัมูเรส ท่ีต ัง้อยูบ่นริมฝั่งแมน่ ้าทาร์นาวา่
แมร์และอยูใ่นพ้ืนท่ีดา้นประวติัศาสตร์ของทรานซิลวาเนีย มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 30 ,000 คน โดยในชว่ง
ราวศตวรรษท่ี 12 พวกเยอรมนัทรานซิลวาเนียนแซ๊กซ๊อนสท่ีเป็นพอ่คา้วาณิชย์และพวกท่ีมีฝีมือดา้นหัตถกรรม 
ไดร้ับเชิญจากกษัตริย์ของฮังการีให ้เขา้มาอยู่อาศัยตั้งถ่ินฐานและช่วยปกป้องโดยการเป็นแนวหน้าใน
ราชอาณาจกัรของพระองค ์และจากดา้นการบนัทึกก็มีพวกแซก๊ซอนสไ์ดเ้ขา้มาอาศยัอยูใ่นปี ค.ศ.1191 และได ้
สรา้งเมืองใหมี้ความสวยงามเจริญรุ่งเรืองมาถึงจนทุกวนัน้ี และไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 
ค.ศ.1999น าทา่นเดินชมเมือง เขา้ชมพิพิธภณัฑห์อนาฬิกา (CLOCK TOWER) ท่ีมีช่ือเสียง น าทา่นชมแตล่ะหอ้ง
ภายในหอนาฬิกา ซ่ึงใชเ้ป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก็บสะสมของมีคา่ท่ีขุดไดภ้ายในเมืองน้ี แลว้น าทา่นขึ้นชมทศันียภาพของ
เมืองซิกิสวาราจากยอดสูงสุดของหอนาฬิกา  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม, อาหารทอ้งถ่ิน 
จากนั้น  น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั โรงแรม HOTEL MERCURE BINDERBUBI SIGHISOARA หรือ เทียบเทา่ 

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
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วนัท่ีเกา้ 
07 มิ.ย.62 

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 
 
 
 
 
 
08.00 น. จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองบราน (BRAN) ท่ีต ัง้อยูท่างดา้นตะวนัออก ระยะทางห่างประมาณ 130 กม. เมือ

งบราน เป็น เมืองซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นท่ีอยูข่องแวมไพร์หรือแดร๊กคูลา่  
น าทา่นเขา้ชม ปราสาทบราน (Bran Castle) หรือท่ีรู ้จกักนัในนามของ ปราสาทแดร๊กคูล่า (Dracula’s 
Castle) ปราสาทน้ีถูกสรา้งขึ้นในในศตวรรษท่ี 14 เป็นปราสาทท่ีไดร้ับการยกยอ่งวา่สวยงามท่ีสุดในโรมาเนีย ตัง้
เดน่เป็นสงา่อยูบ่นยอดสรา้งขึ้นเพ่ือเป็นป้อมควบคุมเสน้ทางการคา้และเก็บภาษีระหวา่งแควน้วาลนัเซียและแควน้ท
รานซิลวาเนีย ภายในตวัปราสาทมีหอ้งต่างๆมากมาย ซ่ึงจดัแสดงวิถีความเป็นอยู ่หอ้งแสดงอาวุธโบราณ  ตู ้
โบราณอายุหลายรอ้ยปีท่ีแกะสลกัลวดลายสวยงดงาม นอกจากน้ียงัมีการจดัแสดงส่ิงของเคร่ืองใชอี้กมากมาย ให ้
ทา่นไดช้มและถา่ยรูปตามอธัยาศยั 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
ทา่นออกเดินทางสู ่เมืองบราซอฟ (BRASOV) ท่ีต ัง้อยูท่างดา้นตะวนัออกเฉียงใต ้ระยะทางหา่งประมาณ 30 กม. 
เมืองบราซอฟ เป็นเมืองใหญท่ี่สุดแหง่แควน้ทรานซิลวาเนีย แควน้ท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงของโรมาเนีย แควน้น้ี
เกิดขึ้นในศตวรรษท่ี12 โดยชาวแซกซอนสซ่ึ์งเคยถูกปกครองโดยชนชาติเยอรมนัและเป็นศูนยก์ลางการคา้ของ
ชาวแซกซอนส ์อาคารโดยท ัว่ไปจึงตกแตง่ตามสไตลเ์ยอรมนั น าทา่นเขา้ ชมโบสถด์ า (Black Church) เป็น
โบสถท่ี์มีช่ือเสียงซ่ึงจดัเป็นโบสถส์ถาปัตยกรรมโกธิคท่ีใหญท่ี่สุดของโรมาเนีย ซ่ึงในเร่ิมแรกไม่ไดมี้หลกัฐาน
แน่นอนวา่ถูกสรา้งเม่ือใด แตไ่ดส้รา้งขึ้นใหเ้ป็นโบสถโ์รมนัคาธอลิคเพ่ืออุทิศใหพ้ระแมม่ารี เพ่ือทดแทนโบสถห์ลงั
เกา่ท่ีมีการปฏิรูปสรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1383-1385 หลงัจากท่ีถูกพวกมองโกลบุกเขา้มาท าลายเม่ือปี ค.ศ.1242 และ
ปี ค.ศ. 1477 ก็ไดมี้การกอ่สรา้งเพ่ิมเติมขึ้นอีกหลงัจากท่ีพวกเตอร์กิสบุกเขา้ท าลายในปี ค.ศ.1421จากนั้นน าชม
ตลาดใหญใ่จกลางเมือง ถนนคนเดิน สินคา้ท่ีขายมีมากมายหลายชนิด ท ัง้เส้ือผา้ กระเป๋าหนัง เคร่ืองใชใ้นบา้น 
และโดยเฉพาะรา้นหนังสือท่ีไดร้ับความสนใจเป็นอยา่งมาก 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม, อาหารทอ้งถ่ิน 
จากนั้น  น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั โรงแรม HOTEL RAMADA BRASOV หรือเทียบเทา่ 
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วนัท่ีสิบ 
08 มิ.ย. 62 

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าทา่นเดินทางสู ่เมืองอาซูกา้ (AZUGA) เมืองเล็กๆในจงัหวดั พาโฮวา ท่ีต ัง้อยูท่า่มกลางทุบเขาในแห่งแควน้

วอลลาเชีย เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในการท าไวน์ของประเทศโรมาเนีย 
10.15 น. น าทา่นเขา้ชมโรงานผลิตไวน์ Azuga Rhein Cellars เป็นโรงผลิตไวน์ท่ีมีช่ือเสียงและเกา่แกท่ี่สุดในทอ้งท่ีน้ี ** 

พิเศษใหท่้านไดชิ้มไวนท์อ้งถ่ิน ** 
10.00 น. น าทา่นออกเดินทางไปยงั เมืองซินาย่า (SINAIA) ซ่ึงตัง้อยูท่างทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 60 กม. เมืองซินายา่ 

ตัง้อยูใ่นจงัหวดัพราโฮวา่และเป็นพ้ืนท่ีทางดา้นประวติัศาสตร์ของมนัเทเนีย และมีช่ือเสียงทางดา้นเป็นเนินเขาสูงท่ี
อยูเ่หนือระดบัน ้าทะเลประมาณ 760-860 เมตรและเป็นท่ีตัง้ของสกีรีสอร์ทอีกดว้ย 

 

 
 
 
 
 
 
 

11.40 น. จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่ปราสาทเปเลส (Peles Castle) ซ่ึงตัง้อยูใ่นหุบเขาบูเซกิใกลกับัเมืองซินายา่ เป็น
ปราสาทท่ีประทบัในฤดูรอ้นของกษตัริย ์ปราสาทแหง่น้ีไดร้ับการยกยอ่งวา่เป็นปราสาทอีกแหง่ท่ีสวยท่ีสุดในโลก 
เน่ืองจากตัง้อยูก่ลางป่าสนบนเทือกเขาคาร์เปเทียน ปราสาทน้ีถูกสรา้งขึ้นโดยเจา้ชายคาลอสท่ี 1 กษตัริยแ์ห่ง
โรมาเนียในสมยัศตวรรษท่ี 19 ใชเ้วลาสรา้งนานถึง 10 ปี โดยเร่ิมปี ค.ศ.1873-1973 ความงดงามของปราสาท
แหง่น้ี มิใชอ่ยูท่ี่ความย่ิงใหญข่องตวัปราสาทแตอ่ยูท่ี่การตกแตง่ภายในอยา่งหรูหรางดงาม เป็นปราสาทท่ีรวบรวม
งานศิลปะท่ีสวยงามมากมายจากประเทศตา่งๆ ในยุโรป เชน่ โคมไฟระยา้จากอิตาลี รูปภาพติดผนังจากฝรั่งเศส ฯ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
บา่ย  อิสระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองและของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 
18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
19.00 น. น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินโอโทเพนนี  เมืองบูคาเรสต ์เพ่ือท าการตรวจเอกสารการเดินทาง 
21.35 น. ออกเดินทางสู ่กรุงอิสตนับูล โดยสายการบินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน ์(TK) เท่ียวบินท่ี TK 1046  
23.00 น. เดินทางถึง กรุงอิสตนับูล เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
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วนัท่ีสิบเอ็ด 
09 มิ.ย. 62 

อิสตนับูล (ตุรกี) – กรุงเทพฯ 

01.25 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TK068  
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 
 
 

*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี  
 การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ 

จะยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 

ค่าทวัรต่์อท่าน : อตัราค่าบริการน้ีส าหรบัผูเ้ดินทาง  15 ท่าน ข้ึนไป 

➢ ผูใ้หญพ่กัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2-3 ทา่น)                                                             ทา่นละ 

➢ ในกรณีท่ีทา่นเดินทางคนเดียว                                                 หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมทา่นละ 

94,900.-          

8,900.- 

ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรบั และท่ีมีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 12 ตุลาคม 2561 ) 

การจองทวัร ์(กรุณาจองทวัรอ์ย่างนอ้ย 1 เดือน ก่อนจะเดินทาง) : 

➢ หากทา่นสนใจ และประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัร์ และช าระเงินมดัจ าลว่งหนา้ 40,000 บาท/ทา่น (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของ
ทา่น) 

➢ กรุณาช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือลว่งหนา้ 30 วนั กอ่นการเดินทาง หากทา่นไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก  าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่น
ยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ค่าทวัรร์วม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชัน้ประหยดั โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน ์ตามเสน้ทางท่ีก  าหนดไวใ้นโปรแกรมพรอ้มน ้าหนักกระเป๋าเดินทาง
น ้าหนักตามท่ีสายการบินก าหนด 

เง่ือนไข 
✓ ไมส่ามารถท าการ REFUND ไดทุ้กกรณี 

✓ ไมส่ามารถเปล่ียนช่ือผูโ้ดยสารไดทุ้กกรณี 

✓ ไมส่ามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้เน่ืองจากเป็นตัว๋กรุ๊ป จะตอ้งเดินทางไปและกลบัพรอ้มคณะ 

✓ คา่ภาษีสนามบิน คา่ภาษีน ้ามนั และคา่ประกนัภยัทางอากาศ 

✓ คา่ท่ีพกัโรงแรมตลอดการเดินทาง (พกั 2-3 ทา่น / หอ้ง) 

✓ คา่อาหารตามโปรแกรมท่ีระบุ 

✓ คา่น ้าด่ืม (น ้าเปลา่) บนรถโคช้วนัละ 1 ขวด / ทา่น 

✓ คา่พาหนะ รถรับ-สง่ ตลอดการเดินทาง 

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในโปรแกรม 

✓ คา่ธรรมเนียมวีซา่ ส าหรับหนังสือเดินทางไทยเทา่น้ัน  < มีวีซา่แลว้ลดทา่นละ 2,400 บาท > 

✓ คา่บริการมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน คนขบัรถ ตลอดการเดินทาง 
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✓ คา่บริการน าทวัร์ และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทา่น 

✓ คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินทา่นละ1,000,000บาทและคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงิน 500,000 บาท 
(ประกนัไม่ครอบคลุมผูท่ี้มีอายุตัง้แต่75ปีข้ึนไป) 

ค่าทวัรไ์ม่รวม 

 คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ิน คนขบัรถ และพนักงานบริการฯ 
- ประเทศโรมาเนีย วนัละ 5 ยูโร  (รวม 4 วนั เป็นเงิน 20 ยูโร) 
- ประเทศบลัแกเรีย  วนัละ 5 ยูโร  (รวม 5 วนั เป็นเงิน 25 ยูโร) 

 คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์ 3ยูโรตอ่ทา่น ตอ่วนั รวม 11 วนั คิดเป็น 33 ยูโร หรือข้ึนอยูก่บัความพอใจของทา่น 

 คา่ท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 

 คา่จดัท าเอกสาร และคา่ท าธรรมเนียมวีซา่ของคนตา่งดา้ว 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และคา่อาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกัคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่ งพิเศษใน
รา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่น
ตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิม 

 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 คา่ธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรับข้ึน) ราคาเช็ค ณ วนัท่ี 11 ตุลาคม 2561 
 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมมี่แจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมตา่งๆ 
การยกเลิกการจองทวัร ์: 

▪ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนั ▪ คืนคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด (ยกเวน้คา่วีซา่ท่ีย่ืนและตัว๋เคร่ืองบินท่ี
ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาล 
(สงกรานต ์วนัแรงงาน ชว่งเดือนตุลาคม และปีใหม)่ ท่ีตอ้ง
การันตี มดัจ ากบัทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การันตี
คา่มดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ
หรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 

▪ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั ▪ หกัคา่มดัจ า 40,000 บาท + คา่วีซา่ (ถา้มี) 

▪ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 10-29 วนั ▪ หกัคา่มดัจ า 40,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอ่ืน (ถา้มี) 
▪ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-9 วนั ▪ หกัคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทวัร์ 

หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเลม่พาสปอร์ตไปยกเลิกวีซา่ในทุกกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม 

เอกสารในการย่ืนวีซ่า : ประเทศบลัแกเรีย 

 (ใชเ้วลาในการขอวีซา่ประมาณ 20-30 วนัท าการ) 
- หนังสือเดินทาง อายุใชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
- รูปถา่ยสี พ้ืนหลงัสีขาวเทา่น้ัน ขนาด 2 น้ิว 2 ใบ (ทางสถานทูตไมพิ่จารณารูปท่ีถา่ยเอง ) 
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- ส าเนาทะเบียนบา้นอยา่งละ 1 ใบ 

- ส าเนาบตัรประชาชนอยา่งละ 1 ใบ  

- ส าเนาใบสูติบตัรกรณีท่ีเด็กท่ีมีอายุต ่ากวา่ 20 ปี (แปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น้ันและมีตราประทบั บริษัทท่ี
ถูกตอ้ง) 

- ส าเนาทะเบียนสมรส (แปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น้ันและมีตราประทบั บริษัทท่ีถูกตอ้ง) 

- ส าเนาใบหยา่หรือส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสียชีวิต ) 

- ส าเนาใบเปล่ียนช่ือและเปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 

-  
หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบบัตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ ท่ีมีตราประทบั บริษัทท่ีจดทะเบียนแปล และถูกตอ้งเทา่น้ัน  

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงินบญัชีออมทรัพย ์ (Bank certificate) โดยตอ้งขอจากทางธนาคารเทา่น้ัน 

- ส าเนาถา่ยจากสมุดเงินฝากบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน พร้อมหนา้บญัชีหนา้แรก (หากมีการตอ่เลม่ กรุณาส าเนาหนา้แรกของ
เลม่ท่ีตอ่พรอ้มกบัตวัเลขบญัชีเงินฝากเป็นปัจจุบนั) หรือ statement จากธนาคาร ในกรณีท่ีมีรายการบนัทึกขา้มเดือน 

- หลกัฐานการท างาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั้น) 
กรณีเป็นพนักงาน  

• จดหมายรับรองการท างานจากบริษัท ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน และชว่งเวลาท่ีอนุมติัใหล้าหยุด  
• หากเกษียณอายุ กรุณาช้ีแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษร (เป็นจดหมาย) เกี่ ยวกบัท่ีมาของการเงินและกรุณาแนบเอกสารท่ีสามารถย่ืน

ยนัไดว้า่เกษียณอายุแลว้ เชน่ บตัรราชการ บตัรพนักงาน ฯลฯ พรอ้มประทบัตราของบริษัท 
กรณีเป็นขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ  

• จดหมายรับรองจากหน่วยงานและส าเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตราองคก์ร 
เกษียณอายุราชการ ส าเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ใบ 
กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

• ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น พรอ้มทัง้เซ็นตช่ือรับรอง
ส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไมเ่กิน 3 เดือน) (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเทา่น้ัน) 
• จดหมายรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก  าลงัศึกษาอยู ่และส าเนาบตัรนักศึกษาพรอ้มทัง้เซ็นช่ือรับรองส าเนา พร้อม

ประทบัตราสถาบนั 
เด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี  

• จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกบั
มารดาจะตอ้งมีใบรับรองจากบิดา หรือถา้เด็กไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา จะตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศ
จากทัง้บิดาและมารดา พรอ้มมีการรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บับุตร 
กบัผูท่ี้บุตรเดินทางไปดว้ย ตอ้งไปท าท่ีส านักงานเขตท่ีท าเบียนบา้นอยู ่ (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบิดาและมารดา) และบิดาหรือ
มารดจะตอ้งไปเซ็นตเ์อกสารตอ่หนา้เจา้ท่ีรับย่ืนวีซา่ 

กรณีเป็นแมบ่า้น  
• ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสียชีวิต) (ใชห้ลกัฐานการเงินของตวัเองหรือของสามีก็ได ้ในกรณีท่ีไมไ่ด ้

เดินทางไปกบัสามี จะตอ้งมีจดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสามี เป็นภาษาองักฤษ พรอ้มกบัเขียนช่ือ-นามสกุล วนัเดือนปีเกิด ของสามี 
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และบุตร ท่ีมีดว้ยกนั)  
*** หากเอกสารท่ีใชใ้นการย่ืนวีซ่าจ าเป็นตอ้งแปลเพ่ือใหเ้ป็นภาษาองักฤษ หรือภาษาทอ้งถ่ิน และจ าเป็นตอ้งมีตราประทบัจาก
รา้นแปลเอกสาร ทางบริษทั ฯ ใคร่ขออนุญาตใหท่้านผูเ้ดินทางแปลมาใหพ้รอ้มเพ่ือย่ืนใหก้บัทางสถานทูต แต่หากท่านไม่สะดวกท่ี
จะท าการแปลดว้ยตนเอง ทางบริษทั ฯ ยินดีใหค้วามช่วยเหลือ แต่จะขอเรียกเก็บค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีเกิดข้ึนตามจริง *** 
สมัภาระ และค่าพนกังานยกสมัภาระ  

▪ โปรแกรมการท่องเท่ียวน้ี ก าหนดใหผู้เ้ดินทางมีสมัภาระใบใหญ่น ้าหนักไม่เกิน 23 กก. ท่านละ 1 ใบ และมีกระเป๋าแบบ 
Hand Carry น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก. อีกท่านละ 1 ใบ ค่าใชจ่้ายส่วนเกินอาทิ บริการยกกระเป๋าเขา้หอ้งพกัของโรงแรม (Porter 
Service), ค่าน ้าหนักส่วนเกินของสายการบินระหว่างประเทศ หรือ ภายในประเทศ เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนท่ีผูเ้ดินทางจะตอ้ง
รบัผิดชอบเอง ความเสียหายของสมัภาระ, การสูญหายของกระเป๋า อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้ริการจะเป็น
ผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ซ่ึงจะรบัผิดชอบต่อการสูญหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุด 10,000 
บาท / ท่าน 

หมายเหตุ : 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 

20 วนั กอ่นการเดินทาง  
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทัง้หมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีทอ่งเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีทอ่งเท่ียวอ่ืนๆเพ่ือทดแทน

เป็นล าดบัแรก หรือคืนคา่เขา้ชมแกผู่เ้ดินทางแทน 
▪ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัใน ตา่งประเทศ เหตุการณ์

ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือ
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอุบติัเหตุตา่งๆ  ทัง้น้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความ
ปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

▪ บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ
ส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ต ามท่ี
กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ย  

▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน
ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงได ้ตามความเหมาะสม 

▪ การไมรั่บประทานอาหารบางม้ือไมเ่ท่ียวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บริการคืนได ้เพราะการช าระคา่ทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมา
จา่ย 

▪ ในกรณีท่ีทา่นจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เลม่สีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิ
ท่ีจะไมรั่บผิดชอบ หากทา่นถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักทอ่งเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เลม่สีเลือดหมู) 

กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ยตวัเอง 

และตอ้งรับผิดชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญเ่กิดความลา่ชา้หรือยกเลิก
เท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากทา่นตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่น

ตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด  ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้และในกรณีท่ียกเลิกการ
เดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทา่น้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบิน
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สามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่น้ัน) 
▪ ทา่นท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากทา่นออก

ตัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไมส่ามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท่ีเกี่ ยวขอ้งกบัตัว๋
เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ
ทัง้สัน้ 

▪ เม่ือทา่นจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงทา่นยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีทา่นมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) 

ข้ึนอยูก่บัขอ้ก  าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกตา่งกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพกั
ติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแหง่ในยุโรป จะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในชว่งฤดูรอ้น
เทา่น้ัน 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงข้ึน 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน
หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณา

ใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟนั เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ัง 

โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้มเ่กิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กิน 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดง
ตอ่เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO ) 

▪ หากทา่นซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได  ้และหา้มมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
▪ ของมีคา่ทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่น้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทัง้น้ีจะชดเชยไม่
เกิน USD 400 กรณีเดินทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชัน้ธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไมแ่นะน าใหโ้หลด
ของมีคา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบชดเชยคา่เสียหายใหท้า่นได ้ดงันั้นทา่นตอ้งระวงั
ทรัพยสิ์นสว่นตวัของทา่น 

▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของทา่นเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน ในระหวา่งการ
เดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  
▪ หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และ

ผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกเดินทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  
▪ 4-5 ชั่วโมงติดตอ่กนั มา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 

หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทัง้หมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
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