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HIT … อยากชวนท่านเทีย่ว … 
เส้นทาง 

Discovery Romania & Bulgaria 
โรมาเนยี และ บัลแกเรยี 9 วัน 

กำหนดการเดนิทาง 
8 , 18 กันยายน / 6 , 21 ตุลาคม 2563 
16 พฤศจกิายน / 4 , 28 ธันวาคม 2563 
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วันแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ  
19.00 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสารช้ัน 4  
 ประตู 9 แถว U เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ หวัหนา้ทวัร์ และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อนิเตอร์เนช่ันนอล  
 ทราเวล หรือส้ันๆ ว่า HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
- กรุณางดน าของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติด

ตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

- วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ัง 
โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100ml. แลว้ใส่รวมในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO] 

- หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษจีากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองไดแ้ละห้ามมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

21.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเท่ียวบินท่ี TK 065 (ใช้เวลาเดินทาง 9  

 ช่ัวโมง 25 นาที) 

วันท่ีสองของการเดินทาง (2) อสิตันบูล (ตุรก)ี – บูคาเรสต์ (โรมาเนีย) – เคอร์ที เดอ อาร์เกส – ซีบิว  
04.10 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตนับูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) รอ 
 เปล่ียนเที่ยวบิน 
07.15 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงบูคาเรสต์ (Bucharest) โดยเท่ียวบินท่ี TK 1043 (ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ช่ัวโมง 20 นาที) 
08.35 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เฮนรี โคอันดา “Henri Coanda International Airport” ณ กรุงบูคาเรสต์   
 (Bucharest) ประเทศโรมาเนีย (Romania) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) หลงัผา่นด่านศุลกากรแลว้  
 รถโคช้ปรับอากาศรอรับ น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเคอร์ที เดอ อาร์เกส (Curtea de Arges) (ระยะทาง 162 กิโลเมตร  
 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) อนัมีความหมายว่า ราชส านักแห่งอาร์เกส “The Court of Arges” เมืองท่ี 

 ปัจจุบนัเป็นเมืองเลก็ๆ อนัห่างไกล แต่มากลน้ดว้ยเสน่ห์ของโบราณสถาน บา้นเมือง และมิตรไมตรีของผูค้น  
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหาร น าท่านแวะชม มหาวิหารแห่งเมืองเคอร์ที เดอ อาร์เกส “Curtea de Arges Monastery” ท่ีงดงามดว้ย 

 สถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ ท่ีผสมผสาน ศิลปะแบบแขกมวัร์ เขา้ไวอ้ยา่งลงตวั และท่ีโดดเดน่คอืยอดโดมสูงบนหอคอย 

 ทรงกระบอก น าท่านเดินทางสู่ เมืองซีบิว (Sibiu) (ระยะทาง 135 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที)  
 อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรทรานซิลเวเนีย (Transylvanian) และ เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวงดงามท่ีสุด 
 ของยโุรป น าท่านชม เมืองซีบิว (Sibiu) เมืองศูนยก์ลางทางวฒันธรรมท่ีส าคญัท่ีสุดของประเทศโรมาเนีย (Romania)  
 น าท่านเขา้สู่ จัตุรัสฮูเอท “Huet Square” เป็นจตัุรัสใจกลางเมือง ชมยา่นเขตเมืองเก่าในยคุกลาง ผา่นชม โบสถ์ซีบิว  
 “Sibiu’s Evangelical Cathedral” ซ่ึงเคยเป็นท่ีกกัขงับุตรชายของเจา้ชายวลคั (บตุรชายของท่านแดร๊กคูล่า) แลว้ 
 ถ่ายรูปกบั ศาลาว่าการเมือง “Sibiu City Hall” และหอคอย “The Council Tower” ท่ีอดีตเป็นศาลาว่าการเมือง 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Continental Sibiu Hotel หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีสามของการเดินทาง (3) ซีบิว – อลับาอูเลยี – ทูร์ดา – ซิกสิชัวร่า 
07.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอลับาอูเลีย (Alba lulia) (ระยะทาง 75 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที)  
 เป็นท่ีตั้งของป้อมปราการขนาดใหญ่ ท่ีสร้างโอบลอ้มเมือง สร้างในสมยัราชวงศฮ์ปัส์เบิร์กของ ฮังการี (Hungary) น า 
 ท่านแวะถ่ายรูปกบั ป้อมปราการฮังการี “Hungary Citadel” ท่ีสร้างโอบลอ้มตวัเมือง จากนั้นชมเขตเมืองเก่าอนัเป็น 
 ท่ีตั้งของโบสถค์ริสตข์นาดใหญ่ ทั้งโรมนัคาทอลิก และออโทดอกซ์ น าท่านชม โบสถ์อัลบาโรมนัคาทอลิก “Roman  

 Catholic Church” ซ่ึงเป็นโบสถท่ี์เก่าแก่ท่ีสุด และคงความเป็นสถาปัตยกรรมอนัเลอค่า น าท่านถ่ายรูปกบัศาลว่าการ 
 ประจ าเมือง และโบสถก์รีกออโทดอกซ์ท่ีสวยงามอีกแห่งของเมือง จากนั้นน าท่านมุง่หนา้ต่อสู่ เมืองทูร์ดา (Turda)  
 (ระยะทาง 68 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที) 
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเท่ียว  
 ซาลินา ทูร์ดา “Salina Turda” สวนสนุกใต้ดิน ณ เหมืองเกลือเก่า “Underground Theme Park in a Salt  

 Mine” สวนสนุกใตดิ้นท่ีมีช่ือเสียงในประเทศโรมาเนีย (Romania) ถือเป็นสวนสนุกใตดิ้นท่ีถูกสร้างขึ้นดว้ยไอเดีย 
 สุดล ้าท่ีกลา้แหวกแนว อดีตเคยเป็นเหมืองเกลือมาก่อน อยูลึ่กใตดิ้นกว่า 100 เมตร ภายในสวนสนุกใตดิ้นประกอบดว้ย 
 พิพิธภณัฑท่ี์แสดงความเป็นมาของเหมืองเกลือ รวมไปถึง เลนโบวล่ิ์ง มินิกอลฟ์ ชิงชา้สวรรค ์หรือแมแ้ต่ทะเลสาบใตดิ้น   
 พร้อมกบัยงัจะไดช้มความสวยงามของเหล่าหินงอกหินยอ้ยท่ีเกิดในยคุ 1,000 ปี ท่ีเกิดตามธรรมชาติภายในเหมืองอีกดว้ย 
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองซิกิสชัวร่า (Sighisoara) (ระยะทาง 122 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2  
 ช่ัวโมง 30 นาที) คืออีกหน่ึงในเมืองประวติัศาสตร์ ในเขตภูมิภาค ทรานซิลเวเนีย (Transylvanian) เมืองท่ีเตม็ไปดว้ย 
 ประวติัศาสตร์ความเก่าแก่ ท่ีองคก์ารยเูนสโก ไดรั้บการรับรองให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1999 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ Central Park Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง (4)  ซิกสิซัวร่า – บราซอฟ 

07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเท่ียวชม เมืองซิกิสชัวร่า (Sighisoara) สถานท่ีแรกท่ีจะไปชม คือ หอนาฬิกา “Clock Tower” ท่ีมีช่ือเสียง  
 ซ่ึงภายในหอนาฬิกา ถูกใชเ้ป็นพพิิธภณัฑท่ี์เก็บสะสมของมีค่าท่ีขดุไดภ้ายในเมืองน้ี จากนั้นอิสระท่านเดินไปตาม ถนนใน 
 ย่านเมืองเก่า “Old Town” มีเวลาให้ท่านชมความเก่าแก่ของเมืองยคุกลางและหาซ้ือของท่ีระลึกเลก็ๆ นอ้ย ซ่ึงมีความ 
 สวยงามไม่แพท่ี้อื่นเช่นกนั จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองบราซอฟ (Brasov) (ระยะทาง 116 กิโลเมตร ใช้เวลา 
 เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) หน่ึงในเมืองเพชรน ้างามแห่งยโุรปตะวนัออก 
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ จัตุรัสสภา “Piata Sfatului” เป็นท่ีตั้งอาคารสภาชุมชนเมืองท่ีมีอายกุว่าพนัปี ท่ีส าคญัรอบๆ จตัุรัสแห่งน้ี 
 เป็นแหล่งชุมนุมของสถาปัตยกรรมศิลป์หลายสมยั ท่ีสร้างต่อเน่ืองกนัมาหลายสมยั โดยจตัุรัสแห่งน้ี เป็นท่ีมาของค าว่า  
 “เมืองบราซอฟคือเมืองงามท่ีสุดของโรมาเนีย” น าท่านชม โบสถ์ด า “Black Church” ซ่ึงถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1383  
 สาเหตุท่ีถูกเรียกว่า โบสถ์ด า “Black Church” ก็เพราะว่าในอดีต เมืองแห่งน้ีเคยถูกไฟไหม ้คราบด าจากเขม่าจึงไปเกาะ 
 ท่ีผนงัโบสถจ์นเป็นสีด า จากนั้นอิสระทา่นท่ี จัตุรัสสภา “Piata Sfatului” ซ่ึงจะมีน ้าพุและร้านกาแฟท่ีตั้งอยูร่ายรอบ  
 เหมาะท่ีจะนัง่เล่นเพื่อจิบกาแฟอยา่งย่ิง ท่ีใจกลางเมืองแห่งน้ี จะมีถนนคนเดินท่ีชวนให้หลงใหล 

http://www.hit-tour.com/
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18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Ramada Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีห้าของการเดินทาง (5)  บราซอฟ – บราน – ซินายา – บูคาเรสต์ 

07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองบราน (Bran) (ระยะทาง 28 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  อีกหน่ึงเมืองท่ีมี 
 ช่ือเสียงในเร่ืองของต านานผีดูดเลือด หรือความเช่ือท่ีว่าเมืองแห่งน้ี เป็นท่ีอยูข่องแวมไพร์ในอดีต น าท่านเขา้ชม ปราสาท 

 บราน “Bran Castle” ท่ีไดช่ื้อว่าเป็น ปราสาทของท่านเคานต์แดร็กคูล่า “Count Dracula’s Castle” ต านานของ 
 ท่านเคานตเ์กิดขึ้นเม่ือนกัเขียนชาวไอรัชมาเยือนปราสาทแห่งน้ี และไดน้ าเร่ืองราวของผูส้ร้างปราสาทไปดดัแปลงเป็น  
 นวนิยายเก่ียวกบัคา้งคาวผี ดูดเลือด ท่ีช่ือว่า เคานต ์แดร็กคูล่า ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเพ้ียนไปจากความเป็นจริงมาก แต่นัน่ก็ถือเป็น 
 การเปิดประตู ประเทศโรมาเนีย (Romania) สู่สายตาชาวโลก เพราะนวนิยายเร่ืองดงักล่าวท าใหน้กัท่องเท่ียวจากทัว่ทุก 
 มุมโลกหลัง่ไหลมาชมปราสาท หลงัเลก็ๆ แห่งน้ี จากนั้นเดินทางสู่ เมืองซินายา (Sinaia) (ระยะทาง 50  กิโลเมตร  
 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) โดยตวัเมืองนั้นตั้งลึกเขา้ไปใน เทือกเขาคาร์เพเธียน “Carpathian Mountains”  
 เป็นเมืองรีสอร์ทท่ีไดรั้บความนิยมเมืองหน่ึงของ ประเทศโรมาเนีย (Romania) 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านไปเขา้ชม ปราสาทเพเลส “Peles Castle” เป็นปราสาทท่ีตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของตวัเมือง ซ่ึงตวัปราสาท 
 ถูกลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาท่ีมีทิวทศัน์ท่ีสวยงามมาก ปราสาทแห่งน้ีถึงจะไม่ใหญ่โตเหมือนพระราชวงัฤดูร้อนของประเทศ 
 อื่นๆ ในยโุรป แต่ความสวยงามแบบเรียบง่ายสไตลเ์ยอรมนัของปราสาทแห่งน้ี ก็ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นปราสาทอีกแห่ง 
 หน่ึงท่ีสวยท่ีสุดในโลก ไม่ใช่เพียงแค่ภายนอกอาคารเท่านั้นท่ีสวยงาม ภายในพระราชวงั ก็ลว้นตกแต่งไวอ้ยา่งวิจิตรประณีต  
 น าท่านเดินชมภายในปราสาท จนถึงเวลาอนัสมควร น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงบูคาเรสต์ (Bucharest) (ระยะทาง 140  
 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Rin Hotel Bucharest หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีหกของการเดินทาง (6)  บูคาเรสต์  – เวรีโก้ เทอโนโว้ (บัลแกเรีย) 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านนัง่รถชม กรุงบูคาเรสต์ (Bucharest) โดยไปเร่ิมกนัท่ี จัตุรัสแห่งการปฏิวัต ิ“Revolution Square” ซ่ึงจะ 
 มีลกัษณะ ถูกโอบลอ้มไปดว้ยอาคารท่ีมีความส าคญัซ่ึงเคยเป็น ส านกังานใหญข่องพรรคคอมมิวนิสตข์องอดีตประธานาธิบดี 
 นิโคลสั เชาเชสกู ซ่ึงเป็นผูน้ าคอมมิวนิสตท่ี์เผด็จการ แสวงหาอ านาจในทางท่ีมิชอบ จึงโดนประชาชนก่อการปฏิวติั ผา่นชม 
 สถานท่ีส าคญัต่างๆ อาทิ โอเปร่าเฮ้าส์ “Opera House” คลับทหารแห่งชาต ิ“National Military Academy”  

 ผา่นชม ประตูชัย “Arcul de Triumf” ซ่ึงสร้างเลียนแบบประตูชยั ใน กรุงปารีส (Paris) และท่ีขาดไม่ได ้คือ อาคาร 
 รัฐสภา หรือ ท าเนียบประธานาธบิดีของโรมาเนีย “Parliament Palace” ท าเนียบประธานาธิบดีท่ีใหญ่โตโอฬาร  
 จากนั้นน าท่านเขา้สู่ ย่านเมืองเก่า “Old Town” อีกหน่ึงสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีถือไดว่้าเป็นหวัใจส าคญัทางประวติัศาสตร์ 
 ของประเทศ ซ่ึงปัจจบุนัยงัคงมีการอนุรักษเ์อาไวเ้ป็นอยา่งดี ภายในยา่นน้ีประกอบไปดว้ยเหล่าอาคารยคุกลาง ท่ีถูกสร้างขึ้น 
 ในช่วงศตวรรษท่ี 19 นอกจากน้ียงัมีกลุ่มสถานท่ีปรักหกัพงัของศาลในยคุกลาง โบสถ,์ ส านกังานใหญ่ของธนาคารโรงแรม,  
 คลบั, ร้านอาหารและร้านคา้ และอื่นๆ อีกมากมาย อิสระท่านเพลิดเพลินในการเลือกชม เลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง สินคา้ท่ี 
 ระลึกของฝากไดต้ามอธัยาศยั ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑ ์ชะลอผิวพรรณท่ีโด่งดงั อาทิเช่น ครีมลา้งหนา้ ครีม 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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                           Discovery Romania & Bulgaria 9 Days TK Sep-Dec 2020 

 นวดตวั ครีมบ ารุงผิว ครีมทาหนา้ ครีมลดรอยยน่และผลิตภณัฑอ์ื่นๆ กนัตามอธัยาศยั 
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางขา้มพรมแดนสู่ ประเทศบัลแกเรีย (Bulgaria) หลงัผา่นการตรวจเอกสารและขา้มพรมแดนแลว้  
 เดินทางต่อสู่จุดหมายแรก คือ เมืองเวรีโก้ เทอโนโว (Veliko Tarnovo) (ระยะทาง 107 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 
 ประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองหลวงเก่าของ ประเทศบลัแกเรีย (Bulgaria) น าท่านชม เมืองเวรีโก้ เทอโนโว (Veliko  

 Tarnovo) หน่ึงในเมืองแห่งประวติัศาสตร์ และยงัไดช่ื้อว่าเป็นหน่ึงในดินแดนท่ีมีการตั้งถ่ินฐานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศ  
 อีกดว้ย โดยในยคุกลางนั้น ถือไดว่้าเป็นเมืองป้อมปราการท่ีมีความแขง็แกร่ง สถานท่ีแรกท่ีเราจะไปเยือนกนัก็คือ ซาก 
 ปราสาทปรักหกัพงัอนัโดดเด่นของเมืองอยา่ง ป้อมปราการซารีเว็ทส์ “Tsarevets Citadel” ซ่ึงภายในมีอาคารและ 
 ป้อมปราการรายอยูร่ายลอ้ม แลว้ผา่นชม โบสถ์อัสสัมชัญ “Assumption Patrichal Church” ซ่ึงจากบริเวณโบสถ ์
 แห่งน้ี มีจดุชมวิว ซ่ึงท่านสามารถมองลงมาเห็นทศันียภาพอนัทัว่ถึงของเมืองไดอ้ยา่งดงาม จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นท่ี  
 ถนนซาโมวอดสก้า “Samovodska” ซ่ึงเป็นถนนท่ีไดรั้บความนิยมส าหรับนกัทอ่งเท่ียวเป็นอยา่งมาก และมีสินคา้ 
 ทอ้งถ่ิน และของท่ีระลึกขายอยูเ่ป็นจ านวนมาก อิสระใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง และของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Yantra Grand Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7)  เวรีโก้ เทอโนโว้ – โพลฟดิฟ – โซเฟีย 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองโพลฟดิฟ (Plovdiv) (ระยะทาง 209 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมือง 
 ท่ีตั้งอยูบ่น ท่ีราบสูงทราเชียน “Thracian Plain” เป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากกรุงโซเฟีย (Sofia) เท่านั้น  
 ตวัเมืองสร้างและก่อตั้งขึ้นในช่วงตน้ปีท่ี 342 ก่อนคริสตกาล โดยพระเจา้ฟิลลิปท่ี 2 แห่งมาซิโดเนีย นบัไดว่้าเป็นเมืองท่ี 
 เก่าแก่ท่ีสุดเมืองหน่ึงในประวติัศาสตร์ของยโุรป เป็นเส้นทางการเดินทางและการคา้ท่ีส าคญัริม แม่น ้ามาริทซ่า “Maritsa  

 River” ท าให้เป็นจดุสนใจของหลายชาติ ทั้งทราเซีย, โรมนั, ไบแซนไทน์, ออตโตมาน และบลัแกเรีย จึงท าให้อาคาร 
 บา้นเรือนรวมทั้งโบสถ ์และสถานท่ีต่างๆ มีสถาปัตยกรรมท่ีแปลกตาหลากหลายสไตลผ์สมกนั 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น ากลุ่มลูกคา้บริษทัไฮไลทฯ์ ชม เมืองโพลฟดฟิ (Plovdiv) โดยเขา้สู่บริเวณ ย่านเมืองเก่าโพลฟดิฟ “Plovdiv Old  

 Town” ซ่ึงเป็นศูนยร์วมของสถาปัตยกรรมและประวติัศาสตร์แบบผสมผสานหลายกหลายวฒันธรรมท่ีสะสมมาหลาย 
 ศตวรรษ ชม โรงละครโรมัน “Roman Theatre” ซ่ึงตั้งอยูใ่นบริเวณเขตเมืองเก่า มีอายกุว่า 2,000 ปี ภายใตค้  าส่ังการ 
 ของจกัรพรรดิทราจนั ซ่ึงปกครองอยูใ่นยคุนั้น และนบัเป็นส่ิงก่อสร้างแบบโรมนัท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ียงัคงหลงเหลืออยูใ่นปัจจุบนั  
 จุท่ีนัง่ไดถึ้ง 7,000 ท่ี ปัจจบุนัใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับจดัการแสดงคอนเสิร์ต โอเปร่า หรืองานร่ืนเริงต่างๆ ของเมือง อิสระท่าน 
 บริเวณถนนสายหลกัของเมือง นั้นคือ ถนนอเลก็ซานดาร์ “Alexandar Street” ซ่ึงสองขา้งทางจะเป็นอาคารโบราณ  
 มีสีสันสดใส ท่ีปัจจุบนัเปล่ียนแปลงเป็นร้านคา้ต่างๆ อาทิ ของท่ีระลึก สินคา้แฟชัน่ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ท่ีตกแต่งให้มี 
 ความโดดเด่นสะดุดตา  จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงโซเฟีย (Sofia) เมืองหลวงประเทศบลัแกเรีย (Bulgaria)  

 (ระยะทาง 144 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของประเทศ มีเทือกเขาวิโตชา ท่ีบน 
 ยอดเขาปกคลุมไปดว้ยหิมะทอดยาวเป็นฉากหลงัของเมือง  
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Novotel Hotel หรือเทียบเท่า 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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                           Discovery Romania & Bulgaria 9 Days TK Sep-Dec 2020 

วันท่ีแปดของการเดินทาง (8)  โซเฟีย – รีล่า – โซเฟีย – อสิตันบูล (ตุรก)ี 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ีจะน าท่านไปกนัท่ี เมืองรีล่า (Rila) (ระยะทาง 127 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง)  น าท่านชม อาราม 
 รีล่า “Rila Monastery” เป็นอารามของคริสตนิ์กายออร์โธดอกซ์ ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด และมีผูเ้ยี่ยมชมมากท่ีสุดของ 
 ประเทศบัลแกเรีย (Bulgaria) โดยตวัวิหารนั้นตั้งอยูบ่นจดุท่ีมีทิวทศัน์สวยงามของภูเขารีล่า และได้รับการขึน้ทะเบียน 
 ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1983   เดินชมความงดงามอลงัการของวิหาร ท่ีก่อตั้งขึ้นในคริสตศ์ตวรรษท่ี 10 โดยนกับุญจอหน์ 
 แห่งรีลา และหลุมศพของท่านกลายเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นศูนยก์ลางของจิตวิญญาณท่ีใหญท่ี่สุด และเป็นจุดหมายในการ 
 เดินทางแสวงบุญของคริสตศ์าสนิกชนในนิกายออร์โธดอกซ์จากทัว่โลก  
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงโซเฟีย (Sofia) เมืองหลวง ประเทศบลัแกเรีย (Bulgaria) ซ่ึงเป็นเมืองชุมทางในบริเวณ 
 คาบสมุทรบอลข่านมาชา้นาน ในสมยัจกัรพรรดิคอนสแตนตินของโรมนั ช่ืนชอบเมืองแห่งน้ี น าท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถ์ 
 โซเฟีย “The Sofia Synagogue” โบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในยโุรปตะวนัออกเฉียงใต ้และใหญเ่ป็นอนัดบัสามในทวีปยโุรป  
 และ มหาวิหารอเลก็ซานเดอร์ เนฟสก ี“Alexander Nevsky Cathedral” ซ่ึงถือเป็นมหาวิหารคริสตจกัรนิกาย 
 ออร์โธด๊อกซ์ท่ีใหญ่อนัดบัตน้ๆ ของภูมิภาคน้ี มหาวิหารอเลก็ซานเดอร์ เนฟสก ี“Alexander Nevsky Cathedral”  

 เป็นมหาวิหารท่ีการก่อสร้างในแบบโดมหลงัคาทรงกลมสีเขียว ตกแต่งดว้ยหินอ่อนท่ีวิตรตระการตา กระทัง่สมควรแก่เวลา 
 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงโซเฟีย “Sofia International Airport”  
21.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) โดยเท่ียวบินท่ี TK 1030  (ใช้เวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง 25 นาที) 
22.55 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตนับูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) รอ 
 เปล่ียนเที่ยวบิน 
 

วันท่ีเก้าของการเดินทาง (9)  อสิตันบูล – กรุงเทพฯ 
01.25 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบินท่ี TK 068 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10 ช่ัวโมง) 
15.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ  
 (Bangkok)  
 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

 

หมายเหตุ 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งชา้สุด 

15 วนัก่อนการเดินทางและยินดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนใหห้ากท่านตอ้งการ 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิม่ในกรณีท่ีมีลูกค้า ต ่ากว่า 15 ท่าน (10 – 14 ท่าน) ด้วยความสมัครใจ หากประสงคท่ี์จะเดินทาง
กบัเราและมีการตกลงราคากนักบัพนกังานขายแลว้ตามความเหมาะสม 

- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัให้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หากวันเข้าพกัตรงกบังาน
เทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้ต้องมกีารปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการ
บิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้ห้
ไดม้ากท่ีสุด 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน
, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ  

- บริษทัฯตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปีและท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ Wheel Chair เวน้แตจ่ะมี
การตกลงกนักบัพนกังานขาย 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) แลว้ถูกปฏิเสธการเขา้หรือ
ออกจากประเทศใดประเทศหน่ึง 

- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอยืนยนัว่า คณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน 

 หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินระหว่างประเทศ บตัรโดยสารแลกไมลห์รือ บตัรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อ
ขอยืนยนัว่าคณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- ในกรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะเง่ือนไขท่ีไม่สามารถคืนเงินได ้กรุณาออกตัว๋ภายหลงัจากการวางมดั
จ าและด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ หากด าเนินการดงักล่าวก่อน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการให้ส่วนลดพิเศษส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารระหว่างประเทศเอง อนัเน่ืองมาจากบริษทัมี
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจากการท าตัว๋กรุ๊ปไปแลว้ 

- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคนืในกรณีท่ีทา่น
 ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 

- บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คนืเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเขา้เมือง อนั
เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

- บริษัทฯ ขอยกเลกิการบริการส าหรับ บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างการเดินทาง, ผู้ท่ีไม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่างทัวร์ ทีม่ี
ระบุชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยุยง หรือกระท าการใดๆ ให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องกระท าการอืน่ใด
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซ่ึงบางส่งผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอืน่หรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้ 

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์เพื่อใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่      ท่านละ  59,900.-  บาท  
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ  59,000.-  บาท  
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ท่านละ 57,000.-  บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่)     ท่านละ 19,000.-  บาท  
พกัเดี่ยวเพิม่       ท่านละ     6,500.- บาท 
 

อตัราค่าบริการ (คณะวนัที่ 28 ธันวาคม 2563) 
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่      ท่านละ  64,900.-  บาท  
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ  63,900.-  บาท  
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ท่านละ 61,900.-  บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่)     ท่านละ 22,000.-  บาท  
พกัเดี่ยวเพิม่       ท่านละ     7,000.- บาท 
 
 

อตัรานีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ  - อิสตันบูล – บูคาเรสต์ // โซเฟีย – อิสตันบูล – กรุงเทพฯ   

** Tax – Insurance – Fuel Charge ** ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนมีนาคม 2563 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา 
4. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวน 6 คืนพร้อมอาหารเช้าแบบบฟุเฟต์ 
5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  น าท่านเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายไมอ่นุญาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบใุนรายการ 
7. ค่าทิปคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น  
8. อาหารเมนูระดับมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวนั 7 มื้อ และอาหารค ่า 6 มื้อ   
9. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว ให้ความรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. – บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่าง 

 การเดินทาง 50%) 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั, ค่าอาหารท่ีส่ังมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให้  
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 3 ยูโร ต่อวัน 
5. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 

6. อตัราผกผนัน ้ามนัและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน 
 
 

 
 

การยกเลกิการเดินทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน    คืนเต็มจ านวน 

• ยกเลิกการเดินทาง 20 - 44 วัน  หักค่าใช้จ่ายจากค่ามัดจ าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วัน  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

• หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงเส้นทางและวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 30 วนั โดยไม่เสีย
ค่าใชจ้่าย และ 45 วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ High Season (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, 

พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน  
• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพื่อยืนยนัใน
กรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า Refund ไดห้รือไม่ ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
 

โรงแรม และ ห้องพกั  
• ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double Room) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

ขึ้นอยูก่บัขอ้จ ากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั อาจจะท าใหท้่านไม่ได้
ห้องติดกนัตามท่ีตอ้งการหรืออาจจะไดเ้ตียงเสริมแลว้แต่กรณี 

• โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น 

• ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3 – 4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน 
หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
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สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
• ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองตามมาตรฐานคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

• ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ กวา้ง x ยาว x สูง 
ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

• ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน  

• กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการล่าชา้, สูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าเดินทาง ท่ีเกิดจากความผิดพลาดของ

สายการบินในทุกกรณี ทางบริษทัฯยินดีช่วยเหลือในการติดตามปัญหาและขอ้เรียกร้องจากทางสายการบินเท่าท่ีจะท าได ้
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เอกสารในการย่ืนวซ่ีาประเทศโรมาเนีย 
1. พาสปอร์ตท่ีมีอายคุงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีหนา้เล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2. รูปถ่ายสีพ้ืนฉากหลงัขาว 2 น้ิว 2 รูป รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมแว่นถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และอดัจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น (สถานทูต
 เขม้งวดมาก เร่ืองรูปถ่าย) 
3. ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีท่ีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี) ทะเบียนสมรส-หยา่-มรณะบตัร(ถา้มี) โดยเฉพาะท่านท่ีใชค้  าน าหนา้ 
 เป็นนาง) ใบเปล่ียนช่ือนามสกุล (ถา้มี) (เป็นส าเนาทั้งหมด) 
4. หลกัฐานการงานกรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใส่ช่ือสถานทูตเท่านั้น!!! 

▪ ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน วนัท่ีเขา้ท างานและระบุวนัลาเจา้ของกิจการ ใช้
ส าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 

▪ นกัเรียน นกัศึกษา ให้ใชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาท่ีเรียนอยู่ 
5. หลกัฐานการเงิน 

▪ กรณีออกค่าใชจ้่ายเอง ใชห้นงัสือรับรองบญัชีท่ีออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพยเ์ท่านั้นเป็นภาษาองักฤษ และส าเนาสมุด
บญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (ปรับยอดเป็นปัจจุบนั)หรือแนะน าให้ใช ้BANK STATEMENTท่ีทางธนาคารออกให ้

▪ กรณีมีผูอ้อกค่าใชจ้่ายให้ ให้บคุคลท่ีออกค่าใชจ้่ายท าหนงัสือการันตีจากธนาคาร ท่ีระบุช่ือผูเ้ดินทางในหนงัสือรับรองการันตี
(พร้อมส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (ปรับยอดเป็นปัจจุบนั) ส าเนาทะเบียนบา้น และบตัรประชาชน ของผูอ้อกค่าใชจ้่ายให้ 

6. หนงัสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่านหน่ึง ท าท่ีเขตหรืออ าเภอ
เท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 

 

ต้องเอาเอกสารตัวจริงของลูกค้าท้ังหมดมาท าการสแกนเพ่ือส่งให้สถานทูต 
เอกสารต้องมีอายุไม่เกนิ 1 เดือน 

*** สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวีซ่าประมาณ 20 วันท าการ ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR


 13 

 

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR 

318/141 หมูบ่้านเมอรร์ิท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310  

 

                           Discovery Romania & Bulgaria 9 Days TK Sep-Dec 2020 

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์  

พนกังานท่ีติดตอ่......................................  ช่ือผูจ้อง.......................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม.............................................................. 

ก าหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................ 

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอาย ุ2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบขุ้อมูลประเภทอาหารท่ีต้องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือวัว ** 

No. NAME No. Passport Date of birth 
ROP. 
No. 

ประเภท
ห้อง 

Remark, Request 
Seat, Food 

1             
2             
3             
4       
5       
6       
7             

 

เง่ือนไขการจอง 
 1. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 5 วัน หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 
 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขท่ี 993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณิชย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขท่ี 233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 639-1-06438-3 
  
 2.  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนออกเดินทาง 15 วัน 
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