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HIT … อยากชวนท่านเทีย่ ว …
เส้นทาง

Discovery Romania & Bulgaria
โรมาเนีย และ บัลแกเรีย 9 วัน
กำหนดการเดินทาง
กันยายน / 6 , 21 ตุลาคม 2563
16 พฤศจิกายน / 4 , 28 ธันวาคม 2563
8 , 18
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วันแรกของการเดินทาง (1)
19.00 น.

กรุงเทพฯ

พบกันที่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสารชั้น 4
ประตู 9 แถว U เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ หัวหน้าทัวร์ และเจ้าหน้าที่ บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์ เนชั่นนอล
ทราเวล หรื อสั้นๆ ว่า HIT รอต้อนรับและคอยอานวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
กรุ ณางดนาของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ เป็ นต้น กรุ ณาใส่ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ห้ามนาติด
ตัวขึ้นเครื่ องบิน
วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง
โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100ml. แล้วใส่รวมในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ [ICAO]
หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบินจึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้และห้ามมี
ร่ องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
21.45 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเที่ยวบินที่ TK 065 (ใช้ เวลาเดินทาง 9
ชั่วโมง 25 นาที)

วันที่สองของการเดินทาง (2)
04.10 น.
07.15 น.
08.35 น.

12.30 น.

18.30 น.

อิสตันบูล (ตุรกี) – บูคาเรสต์ (โรมาเนีย) – เคอร์ ที เดอ อาร์ เกส – ซีบิว

ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) รอ
เปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงบูคาเรสต์ (Bucharest) โดยเที่ยวบินที่ TK 1043 (ใช้ เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง 20 นาที)
ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ เฮนรี โคอันดา “Henri Coanda International Airport” ณ กรุงบูคาเรสต์
(Bucharest) ประเทศโรมาเนีย (Romania) (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่ าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) หลังผ่านด่านศุลกากรแล้ว
รถโค้ชปรับอากาศรอรับ นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเคอร์ ที เดอ อาร์ เกส (Curtea de Arges) (ระยะทาง 162 กิโลเมตร
ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) อันมีความหมายว่า ราชสานักแห่ งอาร์ เกส “The Court of Arges” เมืองที่
ปัจจุบนั เป็ นเมืองเล็กๆ อันห่างไกล แต่มากล้นด้วยเสน่ห์ของโบราณสถาน บ้านเมือง และมิตรไมตรี ของผูค้ น
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านแวะชม มหาวิหารแห่ งเมืองเคอร์ ที เดอ อาร์ เกส “Curtea de Arges Monastery” ที่งดงามด้วย
สถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ ที่ผสมผสาน ศิลปะแบบแขกมัวร์ เข้าไว้อย่างลงตัว และที่โดดเด่นคือยอดโดมสู งบนหอคอย
ทรงกระบอก นาท่านเดินทางสู่ เมืองซีบิว (Sibiu) (ระยะทาง 135 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)
อดีตเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรทรานซิลเวเนีย (Transylvanian) และ เป็ นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวงดงามที่สุด
ของยุโรป นาท่านชม เมืองซีบิว (Sibiu) เมืองศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สาคัญที่สุดของประเทศโรมาเนีย (Romania)
นาท่านเข้าสู่ จัตุรัสฮูเอท “Huet Square” เป็ นจัตุรัสใจกลางเมือง ชมย่านเขตเมืองเก่าในยุคกลาง ผ่านชม โบสถ์ ซีบิว
“Sibiu’s Evangelical Cathedral” ซึ่ งเคยเป็ นที่กก
ั ขังบุตรชายของเจ้าชายวลัค (บุตรชายของท่านแดร๊ กคูล่า) แล้ว
ถ่ายรู ปกับ ศาลาว่าการเมือง “Sibiu City Hall” และหอคอย “The Council Tower” ที่อดีตเป็ นศาลาว่าการเมือง
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Continental Sibiu Hotel หรื อเทียบเท่ า
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วันที่สามของการเดินทาง (3)
07.30 น.

12.30 น.

18.30 น.

อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองอัลบาอูเลีย (Alba lulia) (ระยะทาง 75 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)
เป็ นที่ต้งั ของป้อมปราการขนาดใหญ่ ที่สร้างโอบล้อมเมือง สร้างในสมัยราชวงศ์ฮปั ส์เบิร์กของ ฮังการี (Hungary) นา
ท่านแวะถ่ายรู ปกับ ป้อมปราการฮังการี “Hungary Citadel” ที่สร้างโอบล้อมตัวเมือง จากนั้นชมเขตเมืองเก่าอันเป็ น
ที่ต้งั ของโบสถ์คริ สต์ขนาดใหญ่ ทั้งโรมันคาทอลิก และออโทดอกซ์ นาท่านชม โบสถ์ อัลบาโรมันคาทอลิก “Roman
Catholic Church” ซึ่ งเป็ นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุด และคงความเป็ นสถาปั ตยกรรมอันเลอค่า นาท่านถ่ายรู ปกับศาลว่าการ
ประจาเมือง และโบสถ์กรี กออโทดอกซ์ที่สวยงามอีกแห่งของเมือง จากนั้นนาท่านมุง่ หน้าต่อสู่ เมืองทูร์ดา (Turda)
(ระยะทาง 68 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยว
ซาลินา ทูร์ดา “Salina Turda” สวนสนุกใต้ ดิน ณ เหมืองเกลือเก่า “Underground Theme Park in a Salt
Mine” สวนสนุกใต้ดินที่มีชื่อเสี ยงในประเทศโรมาเนีย (Romania) ถือเป็ นสวนสนุกใต้ดินที่ถก
ู สร้างขึ้นด้วยไอเดีย
สุ ดล้ าที่กล้าแหวกแนว อดีตเคยเป็ นเหมืองเกลือมาก่อน อยูล่ ึกใต้ดินกว่า 100 เมตร ภายในสวนสนุกใต้ดินประกอบด้วย
พิพิธภัณฑ์ที่แสดงความเป็ นมาของเหมืองเกลือ รวมไปถึง เลนโบว์ลิ่ง มินิกอล์ฟ ชิงช้าสวรรค์ หรื อแม้แต่ทะเลสาบใต้ดิน
พร้อมกับยังจะได้ชมความสวยงามของเหล่าหินงอกหินย้อยที่เกิดในยุค 1,000 ปี ที่เกิดตามธรรมชาติภายในเหมืองอีกด้วย
จากนั้นนาท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองซิกิสชัวร่ า (Sighisoara) (ระยะทาง 122 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2
ชั่วโมง 30 นาที) คืออีกหนึ่งในเมืองประวัติศาสตร์ ในเขตภูมิภาค ทรานซิลเวเนีย (Transylvanian) เมืองที่เต็มไปด้วย
ประวัติศาสตร์ความเก่าแก่ ที่องค์การยูเนสโก ได้รับการรับรองให้เป็ นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1999
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Central Park Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่สี่ของการเดินทาง (4)
07.00 น.

13.00 น.

ซีบิว – อัลบาอูเลีย – ทูร์ดา – ซิกสิ ชัวร่ า

ซิกสิ ซัวร่ า – บราซอฟ

อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม เมืองซิกิสชัวร่ า (Sighisoara) สถานที่แรกที่จะไปชม คือ หอนาฬิ กา “Clock Tower” ที่มีชื่อเสี ยง
ซึ่งภายในหอนาฬิกา ถูกใช้เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมของมีค่าที่ขดุ ได้ภายในเมืองนี้ จากนั้นอิสระท่านเดินไปตาม ถนนใน
ย่านเมืองเก่า “Old Town” มีเวลาให้ท่านชมความเก่าแก่ของเมืองยุคกลางและหาซื้อของที่ระลึกเล็กๆ น้อย ซึ่งมีความ
สวยงามไม่แพ้ที่อื่นเช่นกัน จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองบราซอฟ (Brasov) (ระยะทาง 116 กิโลเมตร ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) หนึ่งในเมืองเพชรน้ างามแห่งยุโรปตะวันออก
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ จัตุรัสสภา “Piata Sfatului” เป็ นที่ต้งั อาคารสภาชุมชนเมืองที่มีอายุกว่าพันปี ที่สาคัญรอบๆ จัตุรัสแห่งนี้
เป็ นแหล่งชุมนุมของสถาปัตยกรรมศิลป์ หลายสมัย ที่สร้างต่อเนื่องกันมาหลายสมัย โดยจัตุรัสแห่งนี้ เป็ นที่มาของคาว่า
“เมืองบราซอฟคือเมืองงามที่สุดของโรมาเนีย” นาท่านชม โบสถ์ดา “Black Church” ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1383
สาเหตุที่ถูกเรี ยกว่า โบสถ์ ดา “Black Church” ก็เพราะว่าในอดีต เมืองแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ คราบดาจากเขม่าจึงไปเกาะ
ที่ผนังโบสถ์จนเป็ นสี ดา จากนั้นอิสระท่านที่ จัตุรัสสภา “Piata Sfatului” ซึ่งจะมีน้ าพุและร้านกาแฟที่ต้งั อยูร่ ายรอบ
เหมาะที่จะนัง่ เล่นเพื่อจิบกาแฟอย่างยิ่ง ที่ใจกลางเมืองแห่งนี้ จะมีถนนคนเดินที่ชวนให้หลงใหล
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18.30 น.

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ

วันที่ห้าของการเดินทาง (5)
07.00 น.

12.00 น.

18.30 น.

บราซอฟ – บราน – ซินายา – บูคาเรสต์

อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองบราน (Bran) (ระยะทาง 28 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) อีกหนึ่งเมืองที่มี
ชื่อเสี ยงในเรื่ องของตานานผีดูดเลือด หรื อความเชื่อที่ว่าเมืองแห่งนี้ เป็ นที่อยูข่ องแวมไพร์ในอดีต นาท่านเข้าชม ปราสาท
บราน “Bran Castle” ที่ได้ชื่อว่าเป็ น ปราสาทของท่ านเคานต์แดร็กคูล่า “Count Dracula’s Castle” ตานานของ
ท่านเคานต์เกิดขึ้นเมื่อนักเขียนชาวไอรัชมาเยือนปราสาทแห่งนี้ และได้นาเรื่ องราวของผูส้ ร้างปราสาทไปดัดแปลงเป็ น
นวนิยายเกี่ยวกับค้างคาวผี ดูดเลือด ที่ชื่อว่า เคานต์ แดร็ กคูล่า ซึ่งเป็ นเรื่ องที่เพี้ยนไปจากความเป็ นจริ งมาก แต่นนั่ ก็ถือเป็ น
การเปิ ดประตู ประเทศโรมาเนีย (Romania) สู่ สายตาชาวโลก เพราะนวนิยายเรื่ องดังกล่าวทาให้นกั ท่องเที่ยวจากทัว่ ทุก
มุมโลกหลัง่ ไหลมาชมปราสาท หลังเล็กๆ แห่งนี้ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองซินายา (Sinaia) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร
ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) โดยตัวเมืองนั้นตั้งลึกเข้าไปใน เทือกเขาคาร์ เพเธียน “Carpathian Mountains”
เป็ นเมืองรี สอร์ทที่ได้รับความนิยมเมืองหนึ่งของ ประเทศโรมาเนีย (Romania)
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านไปเข้าชม ปราสาทเพเลส “Peles Castle” เป็ นปราสาทที่ต้งั อยูท่ างตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมือง ซึ่งตัวปราสาท
ถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก ปราสาทแห่งนี้ถึงจะไม่ใหญ่โตเหมือนพระราชวังฤดูร้อนของประเทศ
อื่นๆ ในยุโรป แต่ความสวยงามแบบเรี ยบง่ายสไตล์เยอรมันของปราสาทแห่งนี้ ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็ นปราสาทอีกแห่ง
หนึ่งที่สวยที่สุดในโลก ไม่ใช่เพียงแค่ภายนอกอาคารเท่านั้นที่สวยงาม ภายในพระราชวัง ก็ลว้ นตกแต่งไว้อย่างวิจิตรประณี ต
นาท่านเดินชมภายในปราสาท จนถึงเวลาอันสมควร นาท่านออกเดินทางสู่ กรุงบูคาเรสต์ (Bucharest) (ระยะทาง 140
กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Rin Hotel Bucharest หรื อเทียบเท่ า

วันที่หกของการเดินทาง (6)
07.00 น.

Ramada Hotel หรื อเทียบเท่ า

บูคาเรสต์ – เวรีโก้ เทอโนโว้ (บัลแกเรีย)

อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านนัง่ รถชม กรุงบูคาเรสต์ (Bucharest) โดยไปเริ่ มกันที่ จัตุรัสแห่ งการปฏิวัติ “Revolution Square” ซึ่งจะ
มีลกั ษณะ ถูกโอบล้อมไปด้วยอาคารที่มีความสาคัญซึ่งเคยเป็ น สานักงานใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ของอดีตประธานาธิบดี
นิโคลัส เชาเชสกู ซึ่งเป็ นผูน้ าคอมมิวนิสต์ที่เผด็จการ แสวงหาอานาจในทางที่มิชอบ จึงโดนประชาชนก่อการปฏิวตั ิ ผ่านชม
สถานที่สาคัญต่างๆ อาทิ โอเปร่ าเฮ้ าส์ “Opera House” คลับทหารแห่ งชาติ “National Military Academy”
ผ่านชม ประตูชัย “Arcul de Triumf” ซึ่งสร้างเลียนแบบประตูชยั ใน กรุงปารีส (Paris) และที่ขาดไม่ได้ คือ อาคาร
รัฐสภา หรื อ ทาเนียบประธานาธิบดีของโรมาเนีย “Parliament Palace” ทาเนียบประธานาธิบดีที่ใหญ่โตโอฬาร
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ย่านเมืองเก่า “Old Town” อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือได้ว่าเป็ นหัวใจสาคัญทางประวัติศาสตร์
ของประเทศ ซึ่งปัจจุบนั ยังคงมีการอนุรักษ์เอาไว้เป็ นอย่างดี ภายในย่านนี้ประกอบไปด้วยเหล่าอาคารยุคกลาง ที่ถูกสร้างขึ้น
ในช่วงศตวรรษที่ 19 นอกจากนี้ยงั มีกลุ่มสถานที่ปรักหักพังของศาลในยุคกลาง โบสถ์, สานักงานใหญ่ของธนาคารโรงแรม,
คลับ, ร้านอาหารและร้านค้า และอื่นๆ อีกมากมาย อิสระท่านเพลิดเพลินในการเลือกชม เลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมือง สิ นค้าที่
ระลึกของฝากได้ตามอัธยาศัย ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสิ นค้าผลิตภัณฑ์ ชะลอผิวพรรณที่โด่งดัง อาทิเช่น ครี มล้างหน้า ครี ม
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12.30 น.

18.30 น.

นวดตัว ครี มบารุ งผิว ครี มทาหน้า ครี มลดรอยย่นและผลิตภัณฑ์อื่นๆ กันตามอัธยาศัย
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ ประเทศบัลแกเรีย (Bulgaria) หลังผ่านการตรวจเอกสารและข้ามพรมแดนแล้ว
เดินทางต่อสู่จุดหมายแรก คือ เมืองเวรีโก้ เทอโนโว (Veliko Tarnovo) (ระยะทาง 107 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงเก่าของ ประเทศบัลแกเรีย (Bulgaria) นาท่านชม เมืองเวรีโก้ เทอโนโว (Veliko
Tarnovo) หนึ่งในเมืองแห่ งประวัติศาสตร์ และยังได้ชื่อว่าเป็ นหนึ่งในดินแดนที่มีการตั้งถิ่นฐานที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ
อีกด้วย โดยในยุคกลางนั้น ถือได้ว่าเป็ นเมืองป้อมปราการที่มีความแข็งแกร่ ง สถานที่แรกที่เราจะไปเยือนกันก็คือ ซาก
ปราสาทปรักหักพังอันโดดเด่นของเมืองอย่าง ป้อมปราการซารีเว็ทส์ “Tsarevets Citadel” ซึ่ งภายในมีอาคารและ
ป้อมปราการรายอยูร่ ายล้อม แล้วผ่านชม โบสถ์ อัสสัมชัญ “Assumption Patrichal Church” ซึ่งจากบริ เวณโบสถ์
แห่งนี้ มีจดุ ชมวิว ซึ่งท่านสามารถมองลงมาเห็นทัศนียภาพอันทัว่ ถึงของเมืองได้อย่างดงาม จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นที่
ถนนซาโมวอดสก้า “Samovodska” ซึ่งเป็ นถนนที่ได้รับความนิยมสาหรับนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก และมีสินค้า
ท้องถิ่น และของที่ระลึกขายอยูเ่ ป็ นจานวนมาก อิสระให้ท่านเลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกตามอัธยาศัย
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Yantra Grand Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7)
07.00 น.

12.00 น.

18.30 น.

เวรีโก้ เทอโนโว้ – โพลฟดิฟ – โซเฟี ย

อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางไปยัง เมืองโพลฟดิฟ (Plovdiv) (ระยะทาง 209 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมือง
ที่ต้งั อยูบ่ น ที่ราบสู งทราเชียน “Thracian Plain” เป็ นเมืองใหญ่เป็ นอันดับ 2 รองจากกรุงโซเฟี ย (Sofia) เท่านั้น
ตัวเมืองสร้างและก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นปี ที่ 342 ก่อนคริ สตกาล โดยพระเจ้าฟิ ลลิปที่ 2 แห่งมาซิโดเนีย นับได้ว่าเป็ นเมืองที่
เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งในประวัติศาสตร์ของยุโรป เป็ นเส้นทางการเดินทางและการค้าที่สาคัญริ ม แม่น้ามาริทซ่ า “Maritsa
River” ทาให้เป็ นจุดสนใจของหลายชาติ ทั้งทราเซี ย, โรมัน, ไบแซนไทน์, ออตโตมาน และบัลแกเรี ย จึงทาให้อาคาร
บ้านเรื อนรวมทั้งโบสถ์ และสถานที่ต่างๆ มีสถาปัตยกรรมที่แปลกตาหลากหลายสไตล์ผสมกัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นากลุ่มลูกค้าบริ ษทั ไฮไลท์ฯ ชม เมืองโพลฟดิฟ (Plovdiv) โดยเข้าสู่บริ เวณ ย่านเมืองเก่าโพลฟดิฟ “Plovdiv Old
Town” ซึ่ งเป็ นศูนย์รวมของสถาปั ตยกรรมและประวัติศาสตร์ แบบผสมผสานหลายกหลายวัฒนธรรมที่สะสมมาหลาย
ศตวรรษ ชม โรงละครโรมัน “Roman Theatre” ซึ่งตั้งอยูใ่ นบริ เวณเขตเมืองเก่า มีอายุกว่า 2,000 ปี ภายใต้คาสั่งการ
ของจักรพรรดิทราจัน ซึ่งปกครองอยูใ่ นยุคนั้น และนับเป็ นสิ่ งก่อสร้างแบบโรมันที่ใหญ่ที่สุดที่ยงั คงหลงเหลืออยูใ่ นปัจจุบนั
จุที่นงั่ ได้ถึง 7,000 ที่ ปัจจุบนั ใช้เป็ นสถานที่สาหรับจัดการแสดงคอนเสิ ร์ต โอเปร่ า หรื องานรื่ นเริ งต่างๆ ของเมือง อิสระท่าน
บริ เวณถนนสายหลักของเมือง นั้นคือ ถนนอเล็กซานดาร์ “Alexandar Street” ซึ่งสองข้างทางจะเป็ นอาคารโบราณ
มีสีสันสดใส ที่ปัจจุบนั เปลี่ยนแปลงเป็ นร้านค้าต่างๆ อาทิ ของที่ระลึก สิ นค้าแฟชัน่ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่ตกแต่งให้มี
ความโดดเด่นสะดุดตา จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโซเฟี ย (Sofia) เมืองหลวงประเทศบัลแกเรีย (Bulgaria)
(ระยะทาง 144 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของประเทศ มีเทือกเขาวิโตชา ที่บน
ยอดเขาปกคลุมไปด้วยหิมะทอดยาวเป็ นฉากหลังของเมือง
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Novotel Hotel หรื อเทียบเท่ า
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วันที่แปดของการเดินทาง (8)
07.00 น.

12.00 น.

21.30 น.
22.55 น.

อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี้จะนาท่านไปกันที่ เมืองรีล่า (Rila) (ระยะทาง 127 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นาท่านชม อาราม
รีล่า “Rila Monastery” เป็ นอารามของคริ สต์นิกายออร์โธดอกซ์ ที่มีชื่อเสี ยงที่สุด และมีผเู ้ ยี่ยมชมมากที่สุดของ
ประเทศบัลแกเรีย (Bulgaria) โดยตัววิหารนั้นตั้งอยูบ่ นจุดที่มีทิวทัศน์สวยงามของภูเขารี ล่า และได้ รับการขึน้ ทะเบียน
ให้ เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1983 เดินชมความงดงามอลังการของวิหาร ที่ก่อตั้งขึ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 10 โดยนักบุญจอห์น
แห่งรี ลา และหลุมศพของท่านกลายเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ เป็ นศูนย์กลางของจิตวิญญาณที่ใหญ่ที่สุด และเป็ นจุดหมายในการ
เดินทางแสวงบุญของคริ สต์ศาสนิกชนในนิกายออร์โธดอกซ์จากทัว่ โลก
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงโซเฟี ย (Sofia) เมืองหลวง ประเทศบัลแกเรีย (Bulgaria) ซึ่งเป็ นเมืองชุมทางในบริ เวณ
คาบสมุทรบอลข่านมาช้านาน ในสมัยจักรพรรดิคอนสแตนตินของโรมัน ชื่นชอบเมืองแห่งนี้ นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์
โซเฟี ย “The Sofia Synagogue” โบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ และใหญ่เป็ นอันดับสามในทวีปยุโรป
และ มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี “Alexander Nevsky Cathedral” ซึ่งถือเป็ นมหาวิหารคริ สตจักรนิกาย
ออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อนั ดับต้นๆ ของภูมิภาคนี้ มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี “Alexander Nevsky Cathedral”
เป็ นมหาวิหารที่การก่อสร้างในแบบโดมหลังคาทรงกลมสี เขียว ตกแต่งด้วยหินอ่อนที่วิตรตระการตา กระทัง่ สมควรแก่เวลา
นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติกรุงโซเฟี ย “Sofia International Airport”
ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) โดยเที่ยวบินที่ TK 1030 (ใช้ เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 25 นาที)
ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) รอ
เปลี่ยนเที่ยวบิน

วันที่เก้าของการเดินทาง (9)
01.25 น.
15.25 น.

โซเฟี ย – รีล่า – โซเฟี ย – อิสตันบูล (ตุรกี)

อิสตันบูล – กรุงเทพฯ

ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเที่ยวบินที่ TK 068 (ใช้ เวลาในการเดินทาง 10 ชั่วโมง)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ
(Bangkok)

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างช้าสุ ด
15 วันก่อนการเดินทางและยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์ อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าทัวร์ เพิม่ ในกรณีที่มีลูกค้า ต่ากว่ า 15 ท่ าน (10 – 14 ท่ าน) ด้ วยความสมัครใจ หากประสงค์ที่จะเดินทาง
กับเราและมีการตกลงราคากันกับพนักงานขายแล้วตามความเหมาะสม
- โรงแรมที่พกั ตามบริ ษท
ั จัดให้ในรายการหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า หากวันเข้ าพักตรงกับงาน
เทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่ างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
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-

-

-

-

-

-

บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้
ได้มากที่สุด
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน
, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ
บริ ษทั ฯต้องขอกราบอภัยในการสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผูเ้ ดินทางที่เป็ นเด็กอายุต่ากว่า 2 ปี และท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น Wheel Chair เว้นแต่จะมี
การตกลงกันกับพนักงานขาย
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คนื เงินค่าทัวร์ท้งั หมด หากท่านใช้หนังสื อเดินทางข้าราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) แล้วถูกปฏิเสธการเข้าหรื อ
ออกจากประเทศใดประเทศหนึ่ง
ในกรณี ที่ท่านต้องการออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งพนักงานขายเพื่อขอยืนยันว่า คณะทัวร์ออกเดินทางได้แน่นอนก่อน
หากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได้รับคายืนยันจากพนักงานขายแล้วออกเดินทางไม่ได้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี
ในกรณี ที่ท่านต้องการออกตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ บัตรโดยสารแลกไมล์หรื อ บัตรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจ้งพนักงานขายเพื่อ
ขอยืนยันว่าคณะทัวร์ออกเดินทางได้แน่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได้รับคายืนยันจากพนักงานขายแล้วออกเดินทางไม่ได้
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี
ในกรณี ที่ตอ้ งการออกตัว๋ เครื่ องบินโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะเงื่อนไขที่ไม่สามารถคืนเงินได้ กรุ ณาออกตัว๋ ภายหลังจากการวางมัด
จาและดาเนินการยื่นวีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว หากดาเนินการดังกล่าวก่อน บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์การให้ส่วนลดพิเศษสาหรับลูกค้าที่ตอ้ งการออกตัว๋ เครื่ องบินโดยสารระหว่างประเทศเอง อันเนื่องมาจากบริ ษทั มี
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทาตัว๋ กรุ๊ ปไปแล้ว
เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณีที่ทา่ น
ปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ในการใช้บริ การนั้นที่ทางทัวร์จดั ให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระมาแล้วหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรื อการเข้าเมือง อัน
เนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
บริษัทฯ ขอยกเลิกการบริการสาหรับ บุคคลที่มีความประพฤติไม่ เหมาะสมระหว่ างการเดินทาง, ผู้ที่ไม่ ยอมรับเงือ่ นไขระหว่ างทัวร์ ทีม่ ี
ระบุชัดเจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ทกี่ ่อหวอด ประท้ วง ยุยง หรือกระทาการใดๆ ให้ ผ้ รู ่ วมเดินทางบังคับให้ หัวหน้ าทัวร์ ต้องกระทาการอืน่ ใด
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางส่ งผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่ านอืน่ หรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อก่อนทาการจองและวางมัดจาทัวร์เพื่อให้ท่านได้เดินทางไปกับ HIT อย่างมีความสุ ข
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อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องคู่
ท่ านละ
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
ท่ านละ
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
ท่ านละ
หักตั๋วเครื่ องบิน (ผู้ใหญ่ )
ท่ านละ
พักเดี่ยวเพิม่
ท่ านละ

59,900.59,000.57,000.19,000.6,500.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราค่ าบริการ (คณะวันที่ 28 ธันวาคม 2563)
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องคู่
ท่ านละ
64,900.เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
ท่ านละ
63,900.เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
ท่ านละ
61,900.หักตั๋วเครื่ องบิน (ผู้ใหญ่ )
ท่ านละ
22,000.พักเดี่ยวเพิม่
ท่ านละ
7,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

อัตรานีร้ วม
1. ตัว๋ เครื่ องบินชั้นท่องเที่ยว สายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ - อิสตันบูล – บูคาเรสต์ // โซเฟี ย – อิสตันบูล – กรุงเทพฯ
** Tax – Insurance – Fuel Charge ** ที่เรี ยกเก็บเพิ่มโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริ ง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนมีนาคม 2563
2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า
4. โรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐาน จานวน 6 คืนพร้ อมอาหารเช้ าแบบบุฟเฟต์
5. รถบัสปรับอากาศสภาพดี นาท่านเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขบั รถเกิน 12 ช.ม./วัน)
6. ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าทิปคนขับรถและไกค์ ท้องถิ่น
8. อาหารเมนูระดับมาตรฐาน รวมเป็ นอาหารกลางวัน 7 มื้อ และอาหารค่า 6 มื้อ
9. หัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยว ให้ความรู ้ สนุกสนานและคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
10. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ านละ 1,000,000. – บาท (หากอายุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง 50%)
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อัตรานีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าทาหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก, ค่าอาหารที่สั่งมาทานในห้องพัก ฯลฯ
ค่าเครื่ องดื่มและอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จดั ให้
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 3 ยูโร ต่ อวัน
ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้ สู่ ห้องพัก
อัตราผกผันน้ ามันและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน

การยกเลิกการเดินทาง และ การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง
• ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 45 วัน

•

คืนเต็มจานวน
• ยกเลิกการเดินทาง 20 - 44 วัน
หักค่าใช้ จ่ายจากค่ามัดจาทัวร์
• ยกเลิกก่ อนเดินทาง 15 - 19 วัน
หักค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่ า 1 - 14 วัน
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่ คืนค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงเส้นทางและวันเดินทาง สามารถทาได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริ ง 30 วัน โดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย และ 45 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ High Season (เทศกาลปี ใหม่, ตรุ ษจีน, ตลอดเดือนเมษายน,
พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)

ตั๋วเครื่ องบิน
•

ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ฯได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ
Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันใน
กรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา Refund ได้หรื อไม่ ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

โรงแรม และ ห้ องพัก
•

•
•

ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double Room) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ขึ้นอยูก่ บั ข้อจากัดของห้องพักและการวางรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน อาจจะทาให้ท่านไม่ได้
ห้องติดกันตามที่ตอ้ งการหรื ออาจจะได้เตียงเสริ มแล้วแต่กรณี
โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3 – 4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ
•
•
•
•
•
•

สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องตามมาตรฐานคือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด) การเรี ยกค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ กว้าง x ยาว x สู ง
ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในน้ าหนักส่วนที่เกิน
กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณี เกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ าสะพาย
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณี เกิดการล่าช้า, สู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ าเดินทาง ที่เกิดจากความผิดพลาดของ
สายการบินในทุกกรณี ทางบริ ษทั ฯยินดีช่วยเหลือในการติดตามปัญหาและข้อเรี ยกร้องจากทางสายการบินเท่าที่จะทาได้
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เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศโรมาเนีย
1.
2.
3.
4.

5.

6.

พาสปอร์ตที่มีอายุคงเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง (ถ้ามีหน้าเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
รู ปถ่ายสี พ้นื ฉากหลังขาว 2 นิ้ว 2 รู ป รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และอัดจากร้านถ่ายรู ปเท่านั้น (สถานทูต
เข้มงวดมาก เรื่ องรู ปถ่าย)
ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน (สู ติบตั รกรณี ที่อายุต่ากว่า 20 ปี ) ทะเบียนสมรส-หย่า-มรณะบัตร(ถ้ามี) โดยเฉพาะท่านที่ใช้คานาหน้า
เป็ นนาง) ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) (เป็ นสาเนาทั้งหมด)
หลักฐานการงานกรุ ณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใส่ชื่อสถานทูตเท่านั้น!!!
▪ ใช้หนังสื อรับรองจากสถานที่ทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง เงินเดือน วันที่เข้าทางานและระบุวนั ลาเจ้าของกิจการ ใช้
สาเนาทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองจดทะเบียนหุน้ ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการเสี ยภาษี
▪ นักเรี ยน นักศึกษา ให้ใช้หนังสื อรับรองการเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาที่เรี ยนอยู่
หลักฐานการเงิน
▪ กรณี ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้หนังสื อรับรองบัญชีที่ออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์เท่านั้นเป็ นภาษาอังกฤษ และสาเนาสมุด
บัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน (ปรับยอดเป็ นปัจจุบนั )หรื อแนะนาให้ใช้ BANK STATEMENTที่ทางธนาคารออกให้
▪ กรณี มีผอู ้ อกค่าใช้จ่ายให้ ให้บคุ คลที่ออกค่าใช้จ่ายทาหนังสื อการันตีจากธนาคาร ที่ระบุชื่อผูเ้ ดินทางในหนังสื อรับรองการันตี
(พร้อมสาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน (ปรับยอดเป็ นปัจจุบนั ) สาเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน ของผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้
หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณี เด็กไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรื อท่านใดท่านหนึ่ง ทาที่เขตหรื ออาเภอ
เท่านั้น พร้อมสาเนาบัตรประชาชน

ต้ องเอาเอกสารตัวจริงของลูกค้าทั้งหมดมาทาการสแกนเพื่อส่ งให้ สถานทูต
เอกสารต้ องมีอายุไม่ เกิน 1 เดือน
*** สถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 20 วันทาการ **
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แบบฟอร์ มการจองทัวร์
พนักงานที่ติดต่อ...................................... ชื่อผูจ้ อง..........................................................................................
เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม..............................................................
กาหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................
จานวน ผูใ้ หญ่......................... ท่าน เด็กอายุ 2-12 ปี ................................ท่าน เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี ........................ ท่าน
สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง
** กรุณากรอกข้ อมูลภาษาอังกฤษตาม หน้ าพาสปอร์ ต และ ระบุข้อมูลประเภทอาหารที่ต้องการ เช่ น ไม่ ทานสัตว์ปีก ไม่ ทานเนื้อวัว **
No.

NAME

No. Passport

Date of birth

ROP.
No.

ประเภท
ห้ อง

Remark, Request
Seat, Food

1
2
3
4
5
6
7

เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาชาระมัดจาท่ านละ 30,000 บาท ภายใน 5 วัน หลังจากการทาการจอง โดยโอนผ่ าน
ชื่ อบัญชี นาย เกษม ธันยาพฤกษ์
ธ. กสิกรไทย
สาขา เทสโก้ โลตัส สุ ขาภิบาล 3
ธ. ไทยพาณิชย์
สาขา ซอยลาดพร้ าว 101
ธ. กรุงเทพ
สาขา ลาดพร้ าว 101
ธ.กรุงศรีอยุธยา
สาขา ลาดพร้ าว 101

ออมทรัพย์
เลขที่ 993-2-04218-2
เลขที่ 233-2-15636-7
เลขที่ 021-7-05626-6
เลขที่ 639-1-06438-3

2. ส่ วนที่เหลือชาระก่อนออกเดินทาง 15 วัน
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