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โซเฟี ย-รีล่ำ-พลอฟดิฟ-เวลีโค ทำร์โนโว-บูคำเรสต์-ซีบิว
ซีกิสโอร่ำ-บรำซอฟ-บรำน-ซินำย่ำ
กำหนดกำรเดินทำง :

วันที่ 20-28 กันยำยน 2561 // 18-26 ตุลำคม 2561
28 พฤศจิกำยน – 06 ธันวำคม

วันบิน
วันที่สอง
วันที่สอง
วันที่แปด
วันที่เก้า

เมือง
กรุงเทพฯ-โดฮา
โดฮา-โซเฟี ย
บูคาเรสต์-โดฮา
โดฮา-กรุงเทพฯ

วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ – กรุงโดฮำ

CODE

เทีย่ วบิน

เวลำ

BKK-DOH

QR 837

02.35-05.30

DOH-SOF

QR 227

06.50-12.00

OTP-DOH

QR 220

00.35-05.20

DOH-BKK

QR 832

08.00-19.00

23.30 น.

คณะพร้อ มกัน ที่ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ณ อำคำรผู โ้ ดยสำรขำออก ชั้ น 4 ทำงเข้ำ ที่ 8 แถว Q
เคำน์เตอร์ สำยกำรบิน กำต้ำร์ แอร์เวย์ (QR) เจ้าหน้ าที่บริ ษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอานวย
ความสะดวกให้แก่ท่านในการเช็คอินและตรวจสัมภาระ

วันทีส่ อง

กรุงโดฮำ– โซเฟี ย (บัลแกเรีย) - มหำวิหำรอเล็กซำนเดอร์ เนฟสกี - จัตรุ สั บัทเทนเบิรก์

02.35 น.
05.30 น.
06.50 น.
12.00 น.
13.00 น.
บ่าย

ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮำ โดยสำยกำรบินกำต้ำร์ แอร์เวย์ เที่ยวบิน QR 837
เดินทางถึง กรุงโดฮำ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสู่กรุงโซเฟี ย โดยเที่ยวบินที่ QR 227
เดินทางถึงกรุงโซเฟี ย ประเทศบัลแกเรีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร, อาหารท้องถิ่น
นาท่านชมเมืองโซเฟี ย (Sofia) เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐบัลแกเรีย และ
เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเรื่องจานวนประชากรเป็ นอันดับที่ 47 ของสหภาพยุโรป ตั้งอยู่ทางตะวันตก
ของบัลแกเรีย ตั้งอยู่เชิงเขาวิโตชา เป็ นเมืองที่มปี ระวัติศาสตร์ เก่าแก่ยาวนานถึง 7,000 ปี ซึ่งยัง
คงเหลือร่องรอยให้เห็นจากโบราณสถานในยุคต่างฯ แต่เป็ นที่น่าเสียดายที่ถูกทาลายเสียหายไปมาก
เมื่อครั้งสงครามรัสเซีย - ตุรกี เมื่อ 200 กว่าปี ที่แล้ว โซเฟี ย ยังเป็ นเมืองศูนย์กลางของการขนส่ง
สินค้าทางบกที่สาคัญของคาบสมุทรบอลข่านอีกด้วย

15.00 น.

นาท่านไปชม มหำวิหำรอเล็กซำนเดอร์ เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral) ซึ่งถือเป็ นมหา
วิหารคริสตจักรนิ กายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อนั ดับหนึ่ งของโลก มหาวิหารนี้ มีรูปแบบการก่อสร้างของนี
โอไบแซนไทน์ ซึ่ งออกแบบโดยสถาปนิ ค อเล็ กซำนเดอร์ โพมี ร ำนท์เซฟ เป็ นมหาวิห ารที่ การ
ก่อสร้างในแบบโดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ที่มีความสูงถึง 53 เมตร ตกแต่งด้วยหิ นอ่อนที่วิจิต ร
ตระการตา ภายในมีเนื้ อที่ประมาณ 3,170 ตรม.ซึ่งสามารถจุผเู ้ ข้าทาพิธีได้ประมาณ 10,000 คน
นาท่านไปชม โบสถ์เซนต์โซเฟี ย ซึ่งเป็ นโบสถ์คริสตจักรที่อยู่ใกล้ๆกันได้อีกด้วย
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คา่

จากนั้นแวะไปชมพระราชวังเดิมที่ จัตรุ สั บัทเทนเบิรก์ (Battenberg Square) ซึ่งปั จจุบนั พระราชวัง
แห่งนี้ ได้กลายเป็ น หอศิลป์ แห่งชำติ (National Art Gallery) นาท่านผ่านชม สวนสำธำรณะเก่ำ
ประเมืองโซเฟี ย ผ่านชมทำเนียบประธำนำธิบดี และโบสถ์เซนต์จอร์จ (St. George) เป็ น
โบสถ์คริ สต์ที่ ถูกสร้างขึ้ นโดยชาวโรมัน ในศตวรรษที่ 4 ก่อสร้างโดยใช้ อิ ฐแดง และยังถือว่าเป็ น
อาคารเก่าแก่ที่สุดในโซเฟี ย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร, อาหารท้องถิ่น
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม HOTEL FESTA SOFIA หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

โซเฟี ย – ริล่ำ – อำรำมมรดกโลกรีล่ำ - พิพธิ ภัณฑ์รลิ ่ำ - พลอฟดิฟ (บัลแกเรีย)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น.

ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งและเลือกซื้ อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังกันตามอัธยาศัยในย่าน ไวโตช่ำ บูเลอวำร์ด
(Vitosha Boulevard) ย่านช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสียงของเมือ งโซเฟี ยอีกแห่งหนึ่ ง และยังเป็ นถนนคนเดิ นใน
ยามคา่ คืน ซึ่งจะมีหา้ งสรรพสินค้า และร้านรวงต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหาร ร้านชา กาแฟ และบาร์
ต่างๆ ไว้ให้ได้นั่งพักผ่ อนหย่ อนกาย หลังจากที่ได้เดินจับจ่ายใช้สอยกันมา สมควรแก่เวลา นาท่าน
เดินทางไปยังภัตตาคาร ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากย่านช้อปปิ้ งแห่งนี้
ได้เวลาอันสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ ภูเขารีล่า ที่ระดับความสูง 1,147 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล
ซึ่งสามารถมองเห็นแม่น้ าริลสก้าและดรุสย่า วิทซ่า ที่ไหลอยู่เบื้ องล่างได้อย่างสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านไปชม อำรำมมรดกโลกรีล่ำ (Rila Monastery) เป็ นอารามของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่มี
ชื่อเสียงที่สุดและมีผูเ้ ยี่ยมชมมากที่สุดของบัลกาเรีย ตั้งอยู่บนจุดที่มีทิวทัศน์ สวยงามของ และได้รบั
กำรขึ้ นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1983
ชมความสวยงามของวิหาร ที่ก่อตั้งขึ้ นในคริสต์ศตวรรษที่ 10 โดย นักบุญจอห์นแห่งรีลำ (St.John
of Rila) ผูถ้ ือสันโดษและใช้ชีวิตเข้าเงียบในถ้าและได้รับยกย่องเป็ นนั กบุ ญโดย นิ ก ายออร์โธดอกซ์
อาศรมและหลุมศพของท่านกลายเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ และได้กลายเป็ นอารามซึ่งมีบทบาทสาคัญใน
ด้า นจิต วิ ญ ญาณและสังคมของบัลแกเรี ย ยุ ค กลาง อารามนี้ ถู ก ท าลายด้วยไฟไหม้ในตอนต้น ของ
คริสต์ศตวรรษที่ 19 และได้รบั การปฏิสงั ขรณ์ขนใหม่
ึ้
ระหว่างคริสต์ศกั ราช 1834-1862 รูปแบบของ
อารามเป็ นตัวอย่างที่ชดั เจนของศิลปะสมัยบัลแกเรียน เรอเนสซองส์ ในราวคริสต์ศตวรรษที่ 18-19
และเป็ นสัญลักษณ์แห่งการตระหนักรูถ้ ึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมสลำวิค (Slavic) หลังจากที่ตกอยู่ใต้
การปกครองของชนชาติอื่นมานับหลายศตวรรษ อารามรีล่า ถือเป็ นเป็ นศูนย์กลางของจิตวิญญาณที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศบัลแกเรีย และเป็ นจุดหมายในการเดินทางแสวงบุญของคริสต์ศาสนิ กชนในนิ กาย
ออร์โธดอกซ์จากทัว่ โลกที่ นักบุ ญเซนต์อิวำน ริลสกี้ (St.Ivan Rilski) แห่งอารามรี ล่า ซึ่งมีบทบาท

10.00 น.
เที่ยง
บ่าย
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15.00 น.
18.00 น.

อย่างมากในการต่อสูเ้ รื่องการกดขี่ทางชาติพนั ธุใ์ นสมัยการยึดครองของจักรวรรดิออตโตมัน อาราม
แห่งนี้ ถือเป็ นอนุ สรณ์สถานของสถาปั ตยกรรมและความมัง่ คัง่ ของวัฒนธรรมและศิลปะของบัลแกเรีย
สัญ ลัก ษณ์ รูป เคารพ (Icon) ที่ อ ารามนี้ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด และทาด้ว ยทองค าแท้เพี ย งแห่ ง เดี ย วใน
บัลแกเรีย นอกจากนี้ อารามเป็ นแหล่ งสะสมทรัพย์สมบัติ และวัสดุ วรรณกรรมอายุกว่าร้อยปี อีกเป็ น
จานวนมาก
นาท่านเข้า ชมพิพิธภัณ ฑ์ริล่ำ ซึ่งภายในได้เก็บสมบัติลา่ ค่ามากมายของอารมหลวงแห่งนี้ รวมถึง
เรื่องราวของประวัติศาสตร์ต้งั แต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 10 โดยจัดแสดงเป็ นห้องๆ เช่น ห้องที่จดั แสดง
เครื่องแต่งกายของท่านอาร์คบิชอป ห้องที่จดั แสดงเครื่องพิมพ์กระดาษที่ทาจากแผ่นทองแดง ห้องที่
จัดแสดงไม้กางเขนที่แกะสลักด้วยมือที่มีความละเอียดสูงมากจึงสามารถสื่ออารมณ์ออกมาทางสีหน้า
ได้อย่างชัดเจนใช้ในเวลาแกะสลักกว่า 12 ปี จึงเสร็จ
นาท่านออกเดินทางไปยัง เมื องพลอฟดิฟ เป็ นเมืองศูนย์กลางการบริ หารและการปกครองของ
จังหวัดพลอฟดิฟ ที่มีความใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม HOTEL LEIPZIG หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

พลอฟดิ ฟ – คำซำนลัค – เวลีโค ทำร์โนโว (บัลแกเรีย)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น.

นาท่านชม เมืองเก่ำพลอฟดิฟ (Plovdiv Old City) ส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองได้รบั การอนุ รกั ษ์ทาง
สถาปั ตยกรรม ซึ่งทาให้ พลอฟดิฟ ยังคงมีกลิ่นอายของยุคเรอเนสซองจนถึง ปั จจุบนั สภาพตึกราม
บ้านช่องยังคงอนุ รกั ษ์ไว้ซึ่งรูปแบบเดิมเป็ นที่น่าประทับใจของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือน นาท่าน
เดินชมเขตเมืองเก่าบนถนนที่ปูดว้ ยแผ่นหินแบบโบราณ
นาท่านชม โบสถ์เซนต์สคอนสแตนตินและเฮเลนำ (St.Constantine and Helena) หนึ่ งในโบสถ์ที่
เก่าแก่ที่สุดของเมือง ในอดีตเคยเป็ นกาแพงป้ อมปราการของเมืองบริ วาร สร้างขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.1832
และเข้ำ ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ Ethnographic Museum ภายในจัด แสดงเรื่ อ งราวของหัต ถกรรมและ
เกษตรกรรมของชาวพลอฟดิฟ
จากนั้นให้ท่านได้อิสระเดินเลือกซื้ อสินค้า ณ ถนนคนเดิน อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์จากดอกกุหลาบซึ่งเป็ น
สินค้าขึ้ นชื่อของประเทศบัลแกเรียที่เป็ นไม่ว่าจะเป็ น สบู่ น้ ามันหอมที่สกัดจากดอกกุหลาบ โลชัน่ ทา
ผิว ที่ หรือ เสื้ อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

เที่ยง
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บ่าย

19.30 น.

นาท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเวลีโค ทำร์โนโว (Veliko Tarnovo) ที่ต้งั อยู่ในบัลแกเรีย ระยะทาง
ห่างประมาณ 180 กม.โดยเดินทางผ่านข้ามพรมแดนโรมาเนี ยไปยังบัลกาเรีย ที่ด่านอาร์บานาสซี
ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นเก่าแก่แหล่งชุมชนของชาวอัลบาเนี ยและชาวกรีซที่เข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่สมัยศตวรรษ
ที่ 16 ให้ท่านได้ชมอาคารบ้านเรือนสวยงามแปลกตาที่ปลูกสร้างแบบสถาปั ตยกรรมผสมผสานแบบ
Bulgarian National Revival ซึ่งบางทีก็ถูกเรียกว่า บัลแกเรียนเรอเนสซองส์ (Bulgarian
Renaissance) เวลีโค ทำร์โนโว เป็ นเมืองเก่าแก่ที่ต้งั อยู่ริมแม่น้ ายานตา ที่มีความใสสะอาดราวกับ
กระจกสะท้อนอยู่เบื้ องล่าง และยังตั้งอยู่บนเนิ นเขาถึงสามลูก คือ ทซาเรเวทส์ ทราเปซีทซาและซ
เวทา โกร่า นอกจากนั้นยังเคยเป็ นเมืองหลวงแห่งที่สองของอาณาจักรบัลแกเรีย เป็ นเมืองที่มปี ้ อม
ปราการ โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ มากมาย นอกจากนี้ แล้วแห่งประวัติศาสตร์แห่งนี้ ยังได้ชื่อว่าเป็ นหนึ่ งใน
ดินแดน ที่มีการตั้งถิ่นฐานที่เก่าแก่ที่สุดในบัลแกเรียอีกด้วย โดยในยุคกลางนั้น เวลีโค ทาร์โนโว ถือ
ได้ว่าเป็ นเมืองป้ อมปราการที่มีความแข็งแกร่งอีกแห่งของบัลแกเรีย
จากนั้นนาท่านเดินเล่นที่ ถนนซำโมวอดสก้ำ(Samovodska) ซึ่งเป็ นถนนที่ได้รับความนิ ยมสาหรับ
นักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากที่นี้จะมีสินค้าท้องถิ่น และของที่ระลึกขายอยู่เป็ นจานวนมาก
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม HOTEL PANORAMA หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ำ้

เวลีโค ทำร์โนโว - ปรำสำทซำรีเวทส์ – เมืองบูคำเรสต์(โรมำเนีย) - จัตรุ สั แห่งกำรปฎิวัติ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น.

** ให้ทุกท่านนาหนังสือเดิ นทางติ ดตัวเพื่อใช้ในการข้ามพรหมแดน **
นาท่านเข้าชม ปรำสำทซำรีเวทส์ (Tsarevets Castle) เป็ นป้ อมปราการในยุคกลางที่สาคัญและมี
ชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่ งของโลกที่ต้งั อยู่บริเวณริมแม่น้ ายานตา ซึ่ งในอดีตเป็ นที่อยู่อาศัยของกษัตริ ย์
และมีโบสถ์ที่ในเป็ นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่ในปั จจุบนั ได้มีการตกแต่งด้วยศิลปะ
ร่วมสมัยที่สวยงามและแปลกตา ปั จจุบนั ได้มีการทานุ บารุงรักษาอยู่ตลอดเวลาจึงทาให้ป้อมปราการ
แหล่งนี้ อยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่พรหมแดนโรมาเนี ย
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่กรุงบูคำเรสต์ (BUCHAREST) เมืองหลวงของประเทศโรมำเนีย นอกจากนี้ ยังเป็ น
เมืองอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศโรมาเนี ย ถือเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของโรมาเนี ย ตั้งอยู่
ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่งปั จจุบนั เมืองบูคำเรสต์ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2 ล้าน
คน และเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ 6 ของสหภาพยุโรป นับจากจานวนประชากรในเขตเมือง
ส่วนทางด้านเศรษฐกิจ ถือเป็ นเมืองที่เจริญมัง่ คัง่ ที่สุดในโรมาเนี ย และเมืองหนึ่ งในเมืองที่รา่ รวยที่สุด
และครอบคลุมสิ่งอานวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็ นด้านการประชุม การศึกษา งานทางด้านวัฒนธรรม
ฯลฯ ผ่ำนชม ประตูชยั โรมำเนียน (Arcul de Triumf) ซึ่งสร้างเลียนแบบประตูชยั ในกรุงปารีส ใน
สถาปั ตยกรรมแบบโรมาเนี ย จากนั้นนาทุกท่านผ่านชม อำคำรรัฐสภำ หรือ ทำเนียบ
ประธำนำธิบดีของประเทศโรมำเนีย (Parliament Palace) ที่ต้งั อยู่ในใจกลางของบูคาเรสต์ โดย
ทาเนี ยบประธานาธิบดีแห่งนี้ ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นอาคารรัฐสภานี้ ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ
2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา และมีจานวนห้องมากถึง 10,000 ห้อง
นาทุกท่านเดินชมใจกลางเมืองเก่า ท่านจะได้ชม จัตรุ สั แห่งกำรปฎิวตั ิ (Revolution Square) ซึ่ง
เป็ นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของโรมาเนี ยในการปฏิรูปการปกครอง ตลอดเส้นทางการเดินชมเมือง
เก่าท่านจะได้สมั ผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติกและได้ถ่ายภาพอาคารสวยงามตามสไตล์ยุโรป
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม HOTEL NOVOTEL หรือเทียบเท่า

16.00 น.

คา่
วันทีห่ ก

บูคำเรสต์ – เคอร์ที เดอ อำร์เกส – ซีบิว(โรมำเนีย)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น.

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเคอร์ที เดอ อำร์เกส (CURTEA DE ARGES) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็ นราชธานี
แห่งแรกของราชรัฐวัลลัคเฮีย
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เที่ยง

บ่าย

คา่
วันทีเ่ จ็ด

นาท่านชม มหำวิหำรแห่งเมืองเคอร์ที เดอ อำร์เ กส ที่สวยงามที่สุดของโรมาเนี ย สถาปั ตยกรรม
แบบไบเซนไทน์ ที่ ผ สมผสานศิ ล ปะแบบแขกมัว ร์เข้าไว้แ ละที่ โดดเด่ น คื อ ยอดโดมสูง บนหอคอย
ทรงกระบอก สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1517 โดยด้านในเป็ นสุสานหลวงของกษัตริยแ์ ห่งโรมาเนี ยและภรรยา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

หลังจากนั้ นเดินทางสู่เมืองซีบิว จากนั้ นนาท่านเดินชม เมืองซีบิว เมืองซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็ น
เมื องมรดกโลก โดยองค์ก ำรยู เนสโก UNESCO เมื่ อปี ค.ศ.2004 และในปี ค.ศ.2007 เมื องนี้ ยัง
ได้รับการยกย่องให้เป็ นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรป ติดอันดับสถานที่ที่งดงามที่สุดของยุโรปและ
เป็ นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สาคัญที่สุดของโรมาเนี ย ชมบ้านเรือนที่มีความโดดเด่นสวยงามตาม
แบบสถาปั ตยกรรมเยอรมันที่มีสีสนั สวยงามดัง่ เมืองตุก๊ ตา
อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้ อสินค้าหรือของที่ระลึกที่ถนนคนเดินประจาเมือง
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม HOTEL CONTINENTAL FORUM หรือเทียบเท่า
ซีบิว - ซีกิสโอร่ำ – พิพธิ ภัณฑ์หอนำฬิกำ – บรำซอฟ(โรมำเนีย)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

น าท่ านออกเดิ น ทางไปยัง เมื อ งซีกิ ส โอร่ำ (SIGHISOARA) ที่ ต้ังอยู่ ท างด้านเหนื อ ระยะทางห่ า ง
ประมาณ 90 กม. เมืองซีกิสโอร่ำ เป็ นเมืองศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของจังหวัดมูเรส
ที่ ต้ัง อยู่ บ นริ ม ฝั ่ง แม่ น้ า ทาร์น าว่ าแมร์แ ละอยู่ ในพื้ นที่ ด า้ นประวัติ ศ าสตร์ข องทรานซิ ล วาเนี ย มี
ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 30,000 คน โดยในช่วงราวศตวรรษที่ 12 พวกเยอรมันทรานซิลวา
เนี ยนแซ๊กซ๊อนสที่เป็ นพ่อค้าวาณิชย์และพวกที่มีฝีมือด้านหัตถกรรม ได้รบั เชิญจากกษัตริยข์ องฮังการี
ให้เข้ามาอยู่อาศัยตั้งถิ่นฐานและช่วยปกป้ องโดยการเป็ นแนวหน้าในราชอาณาจักรของพระองค์ และ
จากด้านการบันทึกก็มีพวกแซ๊กซอนส์ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในปี ค.ศ.1191 และได้สร้างเมืองให้มีความ
สวยงามเจริญรุ่งเรืองมาถึงจนทุกวันนี้ และได้รบั กำรขึ้ นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1999
7

12.30 น.
บ่าย

คา่
วันทีแ่ ปด

นาท่านเดินชมเมือง เข้าชมพิพธิ ภัณฑ์หอนำฬิกำ (CLOCK TOWER) ที่มีชื่อเสียง นาท่านชมแต่ละ
ห้องภายในหอนาฬิกา ซึ่งใช้เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมของมีค่าที่ขุดได้ภายในเมืองนี้ แล้วนาท่านขึ้ น
ชมทัศนี ยภาพของเมืองซิกิสวาราจากยอดสูงสุดของหอนาฬิกา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร, อาหารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางสู่ สู่ เมืองบรำซอฟ (BRASOV) ที่ต้งั อยู่ทางทิศเหนื อของเมืองบูคาเรสต์ เมืองบรา
ซอฟเป็ นเมืองใหญ่ที่สุดแห่งแคว้นทรานซิลวาเนี ย แคว้นที่สวยงามและมีชื่อเสียงของโรมาเนี ย แคว้นนี้
เกิดขึ้ นในศตวรรษที่12 โดยชาวแซกซอนส์ซึ่งเคยถูกปกครองโดยชนชาติเยอรมันและเป็ นศูนย์กลาง
การค้าของชาวแซกซอนส์ อาคารโดยทัว่ ไปจึงตกแต่งตามสไตล์เยอรมัน
จากนั้ น นำท่ำนเข้ำชมโบสถ์ดำ ที่มีชื่อเสียงหรือที่รูจ้ กั ในนาม (Black Church) สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.
1383 ซึ่งจัดเป็ นโบสถ์สถาปั ตยกรรมโกธิคที่ใหญ่ที่สุดของโรมาเนี ย
อิสระให้ทำ่ นได้เลือกซื้ อสินค้ำตำมอัธยำศัย ณ ถนนคนเดินใจกลำงเมืองเก่ำ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร, อาหารท้องถิ่น
จากนั้น นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า
บรำซอฟ – บรำน – ซีนำย่ำ – บูคำเรสต์ (โรมำเนีย)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

จากนาท่านเดินทางสู่ เมืองบรำน (BRAN) เมืองซึ่งได้ชื่อว่าเป็ นที่อยู่ของแวมไพร์ และเป็ นเมืองที่มี
ชื่อเสียงมากอีกเมืองหนึ่ งของโรมาเนี ย
นาท่านเข้าชม ปรำสำทบรำน (Bran Castle) หรือที่รูจ้ กั กันในนาม ปรำสำทแดร็กคูล่ำ สร้างขึ้ นใน
ในศตวรรษที่ 14 เป็ นปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนี ยตั้งเด่นเป็ นสง่าอยู่บน
ยอด สร้างขึ้ นเพื่อเป็ นป้ อมควบคุมเส้นทางการค้า และเก็บภาษีระหว่างแคว้นวาลันเซียและแคว้น
ทรานซิลวาเนี ย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร, อาหารท้องถิ่น
นาท่านเข้าชม ปรำสำทเปเลส (Peles Castle) ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาบูเซกิ กลางป่ าสนบนเทือกเขาคาร์
เปเทียน เป็ นปราสาทที่ได้รบั การยกย่องว่าสวยงาม และคงสภาพสมบูรณ์ที่สุดในโรมาเนี ย สร้างขึ้ น
โดยกษัตริยค์ าโรลที่ 1 เพื่อใช้เป็ นที่ประทับในช่วงฤดูรอ้ นปราสาทนี้ ใช้เวลาสร้างนานถึง 10 ปี ตัว
ปราสาทเป็ นศิลปะแบบเยอรมัน ภายในปราสาทตกแต่งหรูหราอลังการด้วยไม้แกะสลักเสลาลวดลาย
งดงาม เป็ นปราสาทที่รวบรวมงานศิลปะที่สวยงามมากมายจากประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น โคมไฟ
ระย้าจากอิตาลี รูปภาพติดผนังจากฝรัง่ เศส เป็ นต้น จากนั้นได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่กรุง
บูคาเรส นาท่านสู่หำ้ งสรรพสินค้ำ Baneasa Shopping City mall อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง เลือกซื้ อ
สินค้า และของฝากตามอัธยาศัย

เที่ยง
บ่าย
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18.00 น.

วันทีเ่ ก้ำ
00.35 น.
05.20 น.
08.00 น.
19.00 น.

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนำมบินโอโทเพนนี เมืองบูคำเรสต์
บูคำเรสต์ – กรุงโดฮำ - กรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮำ โดยสำยกำรบินกำต้ำร์ แอร์เวย์ (QR) เทีย่ วบินที่ QR220
เดินทางถึง กรุงโดฮำ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 832
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*** รำคำและรำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภำวะของเงินบำททีไ่ ม่คงที่
กำรเปลี่ยนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงนี้ ทำงบริษัทฯ
จะยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ ***

ค่ำทัวร์ตอ่ ท่ำน : อัตรำค่ำบริกำรสำหรับ จำนวนผูเ้ ดินทำงตั้งแต่ 20 ท่ำน ขึ้ นไป
➢ ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1ท่าน
67,900.➢ ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
7,900.➢ ค่าธรรมเนี ยมวีซ่า กรณีมีวซี ่าแล้วหักออก
2,400.รำคำอำจมีกำรปรับขึ้ น-ลง ตำมรำคำน้ ำมันทีป่ รับขึ้ นลง แต่จะปรับตำมควำมเป็ นจริงที่สำยกำรบิน
ประกำศปรับ และทีม่ ีเอกสำรยืนยันเท่ำนั้น (คิด ณ วันที่ 24 เมษายน 2561 )
กำรจองทัวร์
➢ หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณำจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้ำ 30,000
บำท/ท่ำน (เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
➢ กรุณำชำระค่ำทัวร์ส่วนทีเ่ หลือล่วงหน้ำ 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่
เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ค่ำทัวร์รวม :
✓ ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โดฮา-โซเฟี ย-บูคาเรสต์-โดฮา-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน
กาต้าร์ แอร์เวย์
✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
✓ ค่าโรงแรมที่พกั 6 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
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ค่ำทัวร์ไม่รวม :

✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ
✓ ค่าน้ าดื่มวันละ 1 ขวด
✓ ค่าพาหนะในการนาเที่ยว ตลอดการเดินทาง
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
✓ ค่าธรรมเนี ยมวีซ่า (ประเทศบัลเกเรีย) สาหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย
✓ ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์คนไทยคอยอานวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการ
เดินทาง
✓ ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารักษาพยาบาล
ในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผูท้ มี่ ีอำยุต้งั แต่75ปี ขึ้ นไป)
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 7 วัน คิดเป็ น 35 ยูโร
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 9 วัน คิดเป็ น 27 ยูโร หรือขึ้ นอยู่กบั
ความพึงพอใจของท่าน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพ ท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่ สงั ่ มาใน
ห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ พิเศษในร้านอาหารนอกเหนื อจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้น
จะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้ น)
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ

กำรยกเลิก :
▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน

1.
2.
3.
4.

▪ คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและ
ตั ๋ว เครื่ อ งบิ น ที่ อ อกล่ ว งหน้ า และกรุ๊ ป ที่
เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์
วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปี ใหม่) ที่
ต้อ งการัน ตี มัด จ ากับ ทางสายการบิ น หรื อ
กรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจาที่พัก โดยตรง
หรื อ โดยการผ่ า นตั ว แทนในประเทศหรื อ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน
▪ หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน
▪ หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น
(ถ้ามี)
▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน
▪ หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม
เอกสำรในกำรใช้ยนื่ วีซ่ำ : บัลเกเรีย (ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-20 วันทาการ)
พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และสาเนาหน้าพาสปอร์ต
รูปถ่ายขนาด 3.5x4.5 เซนติเมตร ฉากหลังสีขาวไม่สวมหมวก หรือแว่นตาขนาดใบหน้าประมาณ 70-80%
สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน (อายุตา่ กว่า 15 ปี ใช้สตู ิบตั ร)
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สุกล (ถ้ามี)
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5. สาเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี)
6. การเงิน จดหมายยืนยัน (BANK GUARANTEE) เท่านั้น หรือใช้ Book Bank ย้อนหลัง 6
เดือน
7. การงาน
7.1 จดหมายการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ เท่านั้น
7.2 กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน
7.3 กรณีเป็ นนักเรียน หรือนักศึกษา ให้ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเท่านั้น และบัตรประจาตัว
นักเรียนหรือนักศึกษา
หมำยเหตุ :
▪ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มผี ูเ้ ดินทาง ตา่ กว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
▪ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
▪ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ย นแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ย วใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ย วอื่น ๆ
เพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผูเ้ ดินทางแทน
▪ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนื อการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ที่
เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญ หาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้
บริษัทฯ จะคานึ งถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
▪ บริษัท ฯ จะไม่ร ับ ผิด ชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้า เมือง ห้ามผู เ้ ดิน ทางเข้าหรือ ออกนอกประเทศ เนื่ อ งจากมีสิ่ง ผิด
กฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ เอกสารเดิน ทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อ มเสีย หรือ
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
▪ รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืน ยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นั่งบนเครื่อ ง และโรงแรม
ที่พักในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
▪ การไม่รบั ประทานอาหารบางมื้ อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปใน
ลักษณะเหมาจ่าย
▪ ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนั งสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) / หนั งสือเดินทางนั กการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ
นั กท่องเที่ยวใช้หนั งสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
กรณีเดินทำงโดยลูกค้ำจัดกำรตั ๋วเครื่องบินเอง
▪ ในกรณีลูกค้าดาเนิ นการเรื่องตัว๋ เครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนิ นการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความ
ล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั ๋วเครื่องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้ น (ในกรณีที่ตวั ๋ เครื่องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้ น)
▪ ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์น้ั นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่ นอน
หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนั กงาน แล้วทัวร์น้ั นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศได้
▪ หากในกรณี ที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนื อจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใช้จา่ ยใดๆทั้งสั้น
11

▪ เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้ นอยู่กบั ข้อกาหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทาให้
ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิมติ า่ เครื่องปรับอากาศที่มจี ะให้บริการ
ในช่วงฤดูรอ้ นเท่านั้ น
▪ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋ำเล็กถือติดตัวขึ้ นเครื่องบิน
▪ กรุณางดนาของมีคม ทุกชนิ ด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้ นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ น
ต้น กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้ มนาติดตัวขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้ นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่เดียวกัน
ในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO
)
▪ หากท่านซื้ อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้ นเครื่องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย
▪ ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ
บิน จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้ น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คู ณด้วยน้ าหนั กกระเป๋ าจริง
ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business)
ดังนั้ นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
▪ กรณีกระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้ นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
▪ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋ าเดินทางของท่านเกิดความชารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น ใน
ระหว่างการเดินทาง
กำรเดินทำงเป็ นครอบครัว
▪ หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้ งได้รบั การดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก
, และผูส้ ูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ม่านและครอบครัวต้อง
ให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะ
ทัวร์ท้งั หมด

หลังจำกกำรจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข
ทีบ่ ริษัทได้ระบุไว้ขำ้ งต้นทุกประกำร
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