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วนัแรกของการเดนิทาง (1) กรุงเทพฯ  
20.30 น. คณะพบกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสารช้ัน 4 

ประตู 9 แถว U เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ หวัหนา้ทวัร์ และเจา้หนา้ที่ บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนช่ันนอล ทราเวล 
หรือสั้นๆ วา่ HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 
- กรุณางดน าของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวั

ข้ึนเคร่ืองบิน 
- วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ัง 

โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100ml. แลว้ใส่รวมในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความ
ปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ[ICAO] 

- หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษจีากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถน าข้ึึนเคร่ืองดดล้ละหา้มมีร่องรอย
การเปิดปากถุงโดยเดด็ขึาด 

21.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเที่ยวบินที่ TK 065 (ใช้เวลาเดินทาง 10 ช่ัวโมง        

25 นาท)ี 

วนัที่สองของการเดินทาง (2) อสิตนับูล (ตุรก)ี - คลูจ นาโปกา (โรมาเนยี) - ทูร์ดา - ซีบิว 
04.10 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาตาตุร์ “Ataturk International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) รอเปลี่ยน

เที่ยวบิน  
06.50 น. ออกเดินทางต่อสู่ เมืองคลูจ นาโปกา (Cluj-Napoca) โดยเที่ยวบินที่ TK 1047 (ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ช่ัวโมง 

35 นาที) 
08.25 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคลูจ “Cluj International Airport” ณ เมืองคลูจ นาโปกา (Cluj-Napoca)ประเทศ

โรมาเนีย (Romania) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) หลงัผ่านด่านศุลกากรแลว้ รถโคช้ปรับอากาศรอรับ น าท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองทูร์ดา (Turda) (ระยะทาง 44  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)  น าท่านเที่ยว ซาลินา ทูร์ดา  
“Salina Turda” สวนสนุกใต้ดิน ณ เหมืองเกลือเก่า  “Underground Theme Park in a Salt Mine” สวนสนุก
ลึกลบัใตดิ้นที่มีช่ือเสียงในประเทศโรมาเนีย (Romania) ถือเป็นสวนสนุกใตดิ้นที่ถูกสร้างข้ึนดว้ยไอเดียสุดล ้าท่ีกลา้แหวก
แนวสวนสนุกทัว่โลก ในอดีตท่ีแห่งน้ีเคยเป็นเหมืองเกลือมาก่อน ตั้งอยูล่ึกใตดิ้นกว่า 100 เมตร เลยทีเดียว  ภายในสวนสนุกใต้
ดินประกอบดว้ยพิพิธภณัฑท่ี์แสดงความเป็นมาของเหมืองเกลือ รวมไปถึง เลนโบวล์ิ่ง มินิกอลฟ์ ชิงชา้สวรรค ์สปา หรือแมแ้ต่
ทะเลสาบใตดิ้น  พร้อมกบัยงัจะไดช้มความสวยงามของเหล่าหินงอกหินยอ้ยที่เกิดในยคุ 1,000 ปี ที่เกิดตามธรรมชาติภายใน
เหมืองอีกดว้ย 
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12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางสู่ เมืองซีบิว (Sibiu) (ระยะทาง 144 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง ) เมือง
ที่ร ่ ารวยที่สุดในเขตภูมิภาค แคว้นทรานซิลเวเนีย (Transylvanian) ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรทรานซิลเว
เนีย (Transylvanian) ระหว่างปี ค.ศ. 1692 – 1791 และ เป็นอีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวงดงามที่สุดของยโุรป  น าท่านชม 

เมืองซีบิว (Sibiu) เมืองศูนยก์ลางทางวฒันธรรมที่ส าคญัที่สุดของประเทศโรมาเนีย (Romania) น าท่านเขา้สู่ จัตุรัสฮูเอท 
“Huet Square” ซ่ึงเป็นจตุัรัสใจกลางเมือง เป็นสถานที่ท่ีผูค้นมาพบปะและสังสรรค ์ชมยา่นเขตเมืองเก่า  ซ่ึงเป็นเมืองยคุ
กลางที่อาคารบา้นเรือนส่วนใหญ่ถูกสร้างข้ึนแบบสถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน ทั้งแบบโรมาเน่ียนฮงักาเร่ียน และ เยอรมนีแซก
ซอน ผ่านชม โบสถ์ซีบิว “Sibiu’s Evangelical Cathedral” ซ่ึงเคยเป็นที่กกัขงับุตรชายของเจา้ชายวลคั (บุตรชายของ
ท่านแดร๊กคูล่า)  แลว้ถา่ยรูปกบั ศาลาว่าการเมือง “Sibiu City Hall” และหอคอย “The Council Tower”  ซ่ึงเคยใช้
เป็นศาลาวา่การเมืองหลงัเก่า 

19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักค้างคืน ณ Continental Sibiu Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สามของการเดินทาง (3) ซีบิว – ซิกสิซัวร่า – บราซอฟ 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซิกิสชัวร่า (Sighisoara) (ระยะทาง 93 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 45 
นาที) คืออีกหน่ึงในเมืองประวติัศาสตร์ ในเขตภูมิภาค ทรานซิลเวเนีย (Transylvanian) เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยประวติัศาสตร์
ความเก่าแก่ ที่องคก์ารยเูนสโก ไดรั้บการรับรองใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1999 สถานที่แรกที่เมืองมาถึง หอนาฬิกา 
“Clock Tower” ท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงภายในหอนาฬิกา ถูกใชเ้ป็นพิพิธภณัฑท่ี์เกบ็สะสมของมีค่าท่ีขุดไดภ้ายในเมืองน้ี จากนั้น
อิสระท่านเดินไปตาม ถนนในย่านเมืองเก่า “Old Town” มีเวลาใหท้่านชมความเก่าแก่ของเมืองยุคกลางและหาซ้ือของท่ี
ระลึกเลก็ๆนอ้ย ซ่ึงมีความสวยงามไม่แพท้ี่อื่นๆเช่นกนั 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารกลางวนั  น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองบราซอฟ (Brasov) (ระยะทาง 116 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 
ช่ัวโมง 50 นาท)ี หน่ึงในเมืองเพชรน ้างามแห่งยโุรปตะวนัออก น าท่านเขา้สู่ จัตุรัสสภา “Piata Sfatului” เป็นท่ีตั้งอาคาร
สภาชุมชนเมืองท่ีมีอายกุว่าพนัปี ท่ีส าคญัรอบๆ จตุัรัสแห่งน้ีเป็นแหล่งชุมนุมของสถาปัตยกรรมศิลป์หลายสมยั นบัตั้งแต่อาคาร
แบบโรมาเนสก ์โบสถส์ไตลเ์รอเนสซองซ์ โรงแรมแบบบาร๊อค รวมถึงร้านกาแฟภายในอาคารแบบโรโคโค ซ่ึงสร้างต่อเน่ืองกนั
มาหลายๆ สมยัโดยจตุัรัสแห่งน้ีน่ีเอง เป็นท่ีมาของการขนานนามว่า “เมืองบราซอฟคือเมืองงามที่สุดของโรมาเนีย” น าท่านชม 

โบสถ์ด า “Black Church” ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1383 สาเหตุท่ีถูกเรียกว่า โบสถ์ด า “Black Church” กเ็พราะวา่
ในอดีต เมืองแห่งน้ีเคยถูกไฟไหม ้คราบด าจากเขม่าจึงไปเกาะท่ีผนงัโบสถจ์นเป็นสีด าทะมึน นอกจากโบสถด์  าแลว้ท่ี เมืองบรา
ซอฟ (Brasov6) แห่งน้ียงัเป็นท่ีตั้งของโรงเรียนแห่งแรกและโรงพิมพแ์ห่งแรกของ ประเทศโรมาเนีย (Romania) อีก
ดว้ย จากนั้นอสิระท่านท่ี จัตุรัสสภา “Piata Sfatului” ซ่ึงจะมีน ้าพุและร้านกาแฟท่ีตั้งอยูร่ายรอบ เหมาะท่ีจะนัง่เล่นเพื่อจิบ
กาแฟอยา่งยิง่ ท่ีใจกลางเมืองแห่งน้ี จะมี “Walking Street” หรือถนนคนเดินที่ชวนใหห้ลงใหล 

18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักค้างคืน ณ Ramada Hotel หรือเทียบเท่า 
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วนัที่ส่ีของการเดินทาง (4) บราซอฟ – บราน – ซินายา  
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัม้ือเชา้ น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองบราน (Bran) (ระยะทาง 28 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)  อีกหน่ึงเมือง
ที่มีช่ือเสียงมากเมืองหน่ึงในโรมาเนีย (Romania) ดว้ยช่ือเสียงในเร่ืองของต านานผีดูดเลือด หรือความเช่ือท่ีว่าเมืองแห่งน้ี
เป็นที่อยูข่องแวมไพร์ในอดีต น าท่านเขา้ชม ปราสาทบราน“Bran Castle” ที่ไดช่ื้อว่าเป็น ปราสาทของท่านเคานต์แดร็กคูล่า 
“Count Dracula’s Castle” ต านานของท่านเคานตเ์กิดข้ึนเม่ือนกัเขียนชาวไอรัชนามว่า บราม สโตเกอร์ (Bram 

Stoker) มาเยอืนปราสาทแห่งน้ี และไดน้ าเร่ืองราวของผูส้ร้างปราสาทไปดดัแปลงเป็น นวนิยายเกี่ยวกบัคา้งคาวผี ดูดเลือด ที่
ช่ือว่า เคานต ์แดร็กคูล่า ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเพี้ยนไปจากความเป็นจริงมาก แต่นัน่กถ็ือเป็นการเปิดประตู ประเทศโรมาเนีย 
(Romania) สู่สายตาชาวโลก เพราะนวนิยายเร่ืองดงักล่าวท าใหน้กัท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลกนบัลา้นๆ คนหลัง่ไหลมาชม
ปราสาท หลงัเลก็ๆ แห่งน้ี 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหาร น าคณะลูกคา้บริษทัไฮไลทฯ์ ออกเดินทางสู่  เมืองซินายา (Sinaia) (ระยะทาง 50  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ช่ัวโมง) โดยตวัเมืองนั้นตั้งลึกเขา้ไปใน เทือกเขาคาร์เพเธียน “Carpathian Mountains” เป็นเมืองรีสอร์ทท่ี
ไดรั้บความนิยมเมืองหน่ึงของ ประเทศโรมาเนีย (Romania) น าท่านไปเขา้ชม ปราสาทเพเลส “Peles Castle” เป็น
ปราสาทท่ีตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของตวัเมือง ซ่ึงตวัปราสาทถูกลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาที่มีทิวทศัน์ที่สวยงามมาก ปราสาท
แห่งน้ีถึงจะไม่ใหญ่โตเหมือนพระราชวงัฤดูร้อนของประเทศอื่นๆในยโุรป แต่ความสวยงามแบบเรียบง่ายสไตลเ์ยอรมนัของ
ปราสาทแห่งน้ี กไ็ดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นปราสาทอีกแห่งหน่ึงท่ีสวยท่ีสุดในโลกไม่ใช่เพียงแค่ภายนอกอาคารเท่านั้นท่ีสวยงาม 
ภายในพระราชวงั กล็ว้นตกแต่งไวอ้ยา่งวิจิตรประณีต น าท่านเดินชมภายในปราสาท จนถึงเวลาอนัควรน าท่านแวะถ่ายรูป กบั 
วิหารซินายา “Sinaia Monastery” โดยวิหารตั้งอยูบ่น ภูเขาซีนาย (Mount Sinai) เป็นวิหารขนาดใหญ่ของนิกายออร์
โธดอกซ์ 

18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักค้างคืน ณ Palgre Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง (5) ซินายา – ซีนาคอฟ - บูคาเรสต์ 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัม้ือเชา้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองซีนาคอฟ (Snagov) (ระยะทาง 113 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 40 นาที) 

แลว้น าท่านไปยงัเกาะเลก็ๆ อนัเป็นท่ีตั้งของ วิหารซีนาคอฟ “Snagov Monastery” และที่วิหารน่ีเองคือที่ฝังพระศพของ
เจา้ชายวลาส เดเปล ท่านเคาน์แดร็กคูล่าเจา้ชายท่านน้ีไดรับการเล่าลือว่าเป็นคนท่ีมีความโหดเห้ียม เพราะท่านชอบน าศตัรู ขา้ศึก 
หรือ นกัโทษมาเสียบร่างกายทรมานจนตายจนไดช่ื้อว่า ท่านวลาสจอมเสียบ ประกอบกบับรรยากาศของ ประเทศโรมาเนีย 
(Romania) กดู็สวยงามแบบลึกลบัจึงท าใหน้กัประพนัธ์ช่ือดงัอยา่ง บราม สโตเกอร์ แต่งนิยายเร่ืองราวผีดิบดูดเลือดข้ึนมา 
จากนั้นน าทา่นมุ่งหนา้สู่ กรุงบูคาเรสต์ (Bucharest) (ระยะทาง 38 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมือง
หลวงและเมืองท่ีใหญ่ที่สุดของประเทศโรมาเนีย (Romania) โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยูริ่มฝ่ัง แม่น ้าแดมโบวิตา “Dambovita 

River” อยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ ซ่ึงปัจจุบนัไดก้ลายเป็นเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในโรมาเนีย 
(Romania) อีกดว้ย 

12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

http://www.hit-tour.com/
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หลงัอาหารกลางวนั น าท่านนัง่รถชม กรุงบูคาเรสต์ (Bucharest) โดยไปเร่ิมกนัท่ี จัตุรัสแห่งการปฏิวัติ “Revolution 

Square” ซ่ึงจะมีลกัษณะ ถูกโอบลอ้มไปดว้ยอาคารที่มีความส าคญัซ่ึงเคยเป็น ส านกังานใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต ์CEC 

ของอดีต ประธานาธิบดีนิโคลสั เชาเชสกู ซ่ึงเป็นผูน้  าคอมมิวนิสตท์ี่เผดจ็การ แสวงหาอ านาจในทางที่มิชอบ จึงโดนประชาชน
ก่อการปฏิวติั ในปี ค.ศ. 1989 แลว้ผ่านชมสถานที่ส าคญัต่างๆ อาทิ โอเปร่าเฮ้าส์ “Opera House” คลับทหารแห่งชาติ 

“National Military Academy” ผ่านชม ประตูชัย “Arcul de Triumf” ซ่ึงสร้างเลียนแบบประตูชยั ใน กรุงปารีส 
(Paris) ประเทศฝร่ังเศส(France) และที่ขาดไม่ได ้คือ อาคารรัฐสภา หรือ ท าเนียบประธานาธิบดีของโรมาเนีย 
“Parliament Palace” ท าเนียบประธานาธิบดีที่ใหญ่โตโอฬาร จากนั้นน าท่านเขา้สู่ ย่านเมืองเก่า “Old Town” อีก
หน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือไดว้่าเป็นหวัใจส าคญัทางประวติัศาสตร์ของประเทศ ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงมีการอนุรักษเ์อาไวเ้ป็นอยา่งดี 
ซ่ึงภายในยา่นน้ีจะประกอบไปดว้ยเหล่าอาคารยคุกลาง ท่ีถูกสร้าง ข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 19 นอกจากน้ียงัมีกลุ่มสถานท่ี
ปรักหกัพงัของศาลในยคุกลาง โบสถ,์ ส านกังานใหญ่ของธนาคารโรงแรม, คลบั, ร้านอาหารและร้านคา้ และอื่นๆอีกมากมาย 
อิสระท่านเพลิดเพลินในการเลือกชม เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง สินคา้ท่ีระลึกของฝากไดต้ามอธัยาศยั ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือ
สินคา้ผลิตภณัฑ ์ชะลอผิวพรรณที่โด่งดงั อาทิเช่น ครีมลา้งหนา้ ครีมนวดตวั ครีมบ ารุงผิว ครีมทาหนา้ ครีมลดรอยยน่และ
ผลิตภณัฑอ์ื่นๆ กนัตามอธัยาศยั 

18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 พักค้างคืน ณ Ramada Parc Hotel หรือเทียบเท่า  
 

วนัที่หกของการเดินทาง (6) บูคาเรสต์ – กอิูรกุย - รูเซ (บัลแกเรีย) – หมู่บ้านอวิาโนโว – เวรีโก้ เทอโนโว้ 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี น าคณะลูกคา้บริษทัไฮไลทฯ์ เดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองกิอูรกยุ (Giurgiu)(ระยะทาง 62 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ช่ัวโมง)  ซ่ึงเป็นเมืองริมฝ่ังแม่น ้าดานูบ “Danube River” บริเวณชายแดนโรมาเนีย (Romania) - บัลแกเรีย 
(Bulgaria) น าท่านเดินทางขา้มแม่น ้าดานูบ “Danube River” (ซ่ึงเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างโรมาเนีย (Romania) 

กบั บัลแกเรีย (Bulgaria) สู่ เมืองรูเซ (Ruse) (ระยะทาง 13 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เมืองท่ีไดรั้บการ
ขนานนามว่าเป็น “ลิตเต้ิลเวียนนา” (Little Vienna) โดยจุดหมาแรกใน ประเทศบัลแกเรีย (Bulgaria) อยูท่ี่หมู่บ้านอิวา
โนโว (Ivanovo Village) (ระยะทาง 23 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เพื่อน าท่านไปเยอืน โบสถ์หินสกัด
แห่งอิวาโนโว “Rock-hewn Churches of Ivanovo” ตั้งอยูใ่นหุบแม่น ้ารุสเซนสกี ลอม “Roussenski Lom 

River” ภายในมีกลุ่มอาคารสกดัจากหินประกอบดว้ยโบสถ ์โบสถน์อ้ย อาราม และหอ้งพกันกับวชท่ีไดพ้ฒันาข้ึน สถานท่ีน้ี
เป็นที่ซ่ึงนกับวชผูถ้ือ สันโดษไดข้ดุหินเป็นหอ้งพกัอาศยั และโบสถใ์นคริสตศ์ตวรรษที่ 12 ซ่ึงต่อมา  องค์การยเูนสโกได้
ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี 1979 จากนั้นน าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองเวรีโก้ เทอโนโว (Veliko Turnovo) (ระยะทาง 
92 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) ประเทศบัลแกเรีย (Bulgaria) กวีและนกัประพนัธ์ในยคุโบราณ
หลายท่านไดพ้รรณนาความงามของ เมืองเวรีโก้ เทอโนโว (Veliko Turnovo) เมืองท่ีตั้งอยูใ่นท่ีราบ ท่ามกลางภูเขาสามลูก 
หน่ึงในสามเขาน้ีคือซารีเว็ท “Tsaravets” อนัเป็นท่ีตั้งเมืองหลวงเก่าของ เมืองเวรีโก้ เทอโนโว (Veliko Turnovo) 

14.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารกลางวนั น าท่านชม เมืองเวรีโก้ เทอโนโว (Veliko Turnovo) นอกจากเป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์แลว้ ยงัได้
ช่ือว่าเป็นหน่ึงในดินแดน ท่ีมีการตั้งถิ่นฐานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศอีกดว้ย โดยในยคุกลางนั้นถือไดว้่าเป็นเมืองป้อมปราการท่ี
มีความแขง็แกร่งอีกแห่งของ บัลแกเรีย (Bulgaria) สถานที่แรกที่เราจะไปเยอืนกนักค็ือ ซากปราสาทปรักหกัพงัอนัโดดเด่น
ของเมือง อยา่ง ป้อมปราการซารีเว็ทส์ “Tsarevets Citadel” ซ่ึงภายในมีอาคารและป้อมปราการรายอยูร่ายลอ้ม ต่อดว้ย
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ชม โบสถ์อัสสัมชัญ “Assumption Patrichal Church” ซ่ึงจากบริเวณโบสถแ์ห่งน้ีมีจุดชมวิว ซ่ึงท่านสามารถมองลง
มาเห็นทศันียภาพอนัทัว่ถึงของ เมืองเวรีโก้ เทอโนโว (Veliko Turnovo) ไดอ้ยา่งดงาม ผ่านชม หินประหารชีวิต 
“Execution Rock” ในอดีตใชเ้ป็นสถานที่ลงโทษประหารชีวิตนกัโทษ โดยน านกัโทษหรือผูท้รยศ ที่ถูกพิพากษาประหาร
ชีวิตมาโยนลงแม่น ้ายนัตร้าจากบริเวณน้ี   

18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักค้างคืน ณ Yantra Grand Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง (7) เวรีโก้ เทอโนโว้ – โพลฟดิฟ – โซเฟีย 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี น าท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองโพลฟดิฟ (Plovdiv) (ระยะทาง 209 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมือง
ท่ีตั้งอยูบ่น ที่ราบสูงทราเชียน “Thracian Plain” เป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากกรุงโซเฟีย (Sofia) เท่านั้น ตวัเมือง
สร้างและก่อตั้งข้ึนในช่วงตน้ปีท่ี 342 ก่อนคริสตกาล โดยพระเจา้ฟิลลิปท่ี 2 แห่งมาซิโดเนีย นบัไดว้่าเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ที่สุดเมือง
หน่ึงในประวติัศาสตร์ของยโุรป เคยผ่านการปกครองมาทั้งจกัรวรรดิโรมนัและออตโตมานและ เมืองโพลฟดิฟ (Plovdiv) 

เมืองท่ีเป็นเส้นทางการเดิน ทางและการคา้ที่ส าคญัริม แม่น ้ามาริทซ่า “Maritsa River” ท าใหเ้ป็นจุดสนใจของหลายชาติ
ทั้งทราเซีย, โรมนั, ไบแซนไทน์, ออตโตมาน และบลัแกเรีย จึงท าใหอ้าคารบา้นเรือนรวมทั้งโบสถ ์และสถานท่ีต่างๆ มี
สถาปัตยกรรมที่แปลกตาหลากหลายสไตลผ์สมกนั 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารกลางวนั น ากลุ่มลูกคา้บริษทัไฮไลทฯ์ ชม เมืองโพลฟดิฟ (Plovdiv) โดยเขา้สู่บริเวณ ย่านเมืองเก่าโพลฟดิฟ 

“Plovdiv Old Town” ซ่ึงเป็นศูนยร์วมของสถาปัตยกรรมและประวติัศาสตร์แบบผสมผสานหลายกหลายวฒันธรรมที่
สะสมมาหลายศตวรรษมีก าแพงเมืองท่ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบมาร์ซิโดเนียน ไบแซนไทน์ ชม โรงละครโรมัน “Roman 

Theatre” ซ่ึงตั้งอยูใ่นบริเวณเขตเมืองเก่า มีอายกุว่า 2,000 ปี ภายใตค้  าสั่งการของจกัรพรรดิทราจนั ซ่ึงปกครองอยูใ่นยคุนั้น 
และนบัเป็นส่ิงก่อสร้างแบบโรมนัท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ียงัคงหลงเหลืออยูใ่นบัลแกเรีย (Bulgaria) ในปัจจุบนั จุท่ีนัง่ไดถ้ึง 7,000 ที่ 
แต่ละโซนของท่ีนัง่จะมีการแกะสลกัช่ือเขตของเมือง เพื่อใหป้ระชาชนทราบว่าตนเองตอ้งนัง่ท่ีใด ปัจจุบนัใชเ้ป็นสถานท่ี
ส าหรับจดัการแสดงคอนเสิร์ต โอเปร่า หรืองานร่ืนเริงต่างๆ ของเมือง อิสระท่านบริเวณถนนสายหลกัของเมือง นั้นคือ ถนนอ
เล็กซานดาร์ “Alexandar Street” ซ่ึงสองขา้งทางจะเป็นอาคารโบราณ มีสีสันสดใส ที่ปัจจุบนัเปลี่ยนแปลงเป็นร้านคา้
ต่างๆ อาทิ ของท่ีระลึก สินคา้แฟชัน่ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ท่ีแต่ละร้านจะพยายามตกแต่งให้มีความโดดเด่นสะดุดตา  จากนั้นน า
ท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงโซเฟีย (Sofia) เมืองหลวงประเทศบัลแกเรีย (Bulgaria) (ระยะทาง 144 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ช่ัวโมง) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของประเทศ มีเทือกเขาวิโตชา ท่ีบนยอดเขาปกคลุมไปดว้ยหิมะทอดยาวเป็นฉากหลงั
ของเมือง  

18.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักค้างคืน ณ Novotel Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่แปดของการเดนิทาง (8) โซเฟีย – รีล่า – โซเฟีย – อสิตนับูล (ตุรก)ี 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี ปิดทา้ยโปรแกรมกนัที่ เมืองรีล่า (Rila)(ระยะทาง 127 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 20 นาที)  น าท่านชม 

อารามรีล่า “Rila Monastery” เป็นอารามของคริสตนิ์กายออร์โธดอกซ์ ที่มีช่ือเสียงท่ีสุด และมีผูเ้ยีย่มชมมากที่สุดของ

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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ประเทศบัลแกเรีย (Bulgaria) โดยตวัวิหารนั้นตั้งอยูบ่นจุด ที่มีทิวทศัน์สวยงามของภูเขารีล่า ที่ระดบัความสูง 1,147 เมตร
เหนือระดบัน ้าทะเล และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1983   เดินชมความงดงามอลงัการของวิหาร ท่ีก่อตั้งข้ึน
ในคริสตศ์ตวรรษที่ 10 โดยนกับุญจอห์นแห่งรีลา ผูถ้ือสันโดษ และหลุมศพของท่านกลายเป็นสถานที่ศกัดิ์ สิทธ์ิ ไดก้ลาย เป็น
อารามซ่ึงมีบทบาทส าคญัในดา้นจิตวิญญาณและสังคมของบัลแกเรีย (Bulgaria) ยคุกลาง อารามน้ีถูกท าลายดว้ยไฟไหมใ้น
ตอนตน้คริสตศ์ตวรรษที่ 19 และไดรั้บการปฏิสังขรณ์ข้ึนใหม่ระหว่างคริสตศ์กัราช 1834-1862 รูปแบบของอารามเป็นตวัอยา่งที่
ชดัเจนของศิลปะสมยับลัแกเรียน เรอเนสซองส์ และเป็นสัญลกัษณ์แห่งการตระหนกัรู้ถึงเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม  หลงัจากที่ตก
อยูใ่ตก้ารปกครองของชนชาติอื่นมานบัหลายศตวรรษ เป็นศูนยก์ลางของจิตวิญญาณที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศบัลแกเรีย 
(Bulgaria) และเป็นจุดหมายในการเดินทางแสวงบุญของคริสตศ์าสนิกชนในนิกายออร์โธดอกซ์จากทัว่โลก  

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงโซเฟีย (Sofia) เมืองหลวง ประเทศบัลแกเรีย (Bulgaria) ซ่ึงเป็นเมืองชุมทางใน
บริเวณคาบสมุทรบอลข่านมาชา้นาน ในสมยัจกัรพรรดิคอนสแตนตินของโรมนั ช่ืนชอบเมืองแห่งน้ีจนไดช่ื้อว่าเป็น                  

“My Rome” น าท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถ์โซเฟีย “The Sofia Synagogue” โบสถท์ี่ใหญ่ที่สุดในยโุรปตะวนัออกเฉียง
ใต ้และใหญ่เป็นอนัดบัสามในทวีปยโุรป และ มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี “Alexander Nevsky Cathedral” ซ่ึง
ถือเป็นมหาวิหารคริสตจกัรนิกายออร์โธด๊อกซ์ท่ีใหญ่อนัดบัตน้ๆ ของภูมิภาคน้ี มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี 
“Alexander Nevsky Cathedral” เป็นมหาวิหารที่การก่อสร้างในแบบโดมหลงัคาทรงกลมสีเขียว ตกแต่งดว้ยหินอ่อน
ท่ีวิตรตระการตา กระทัง่สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงโซเฟีย “Sofia International 

Airport”  
21.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) โดยเที่ยวบินที่ TK 1030  (ใช้เวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง 25 นาท)ี 
23.05 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาตาตุร์ “Ataturk International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) รอเปลี่ยน

เที่ยวบิน  

วนัที่เก้าของการเดินทาง (9) อสิตนับูล - กรุงเทพฯ 
 

01.25 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเที่ยวบินที่ TK 068 (ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ช่ัวโมง 35 นาท)ี 
15.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ  
 (Bangkok)  

 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 
 

หมายเหตุ 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ ล่วงหนา้ก่อน 10 วนั 

และยนิดีที่จะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนใหห้ากท่านตอ้งการ 
- โรงแรมที่พกัตามบริษทัจดัใหใ้นรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน เทศกาล  

เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอนัเป็นผลที่ท  าใหต้อ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 
-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาท ิการล่าชา้ของสาย  การบินการนดั  หยดุงาน, 

ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของท่านไว ้ใหไ้ด ้มากที่สุด  
- บริษทัฯ ตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางที่เป็นเดก็ อายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ และ ท่านที่ตอ้งใช ้Wheelchair เวน้แต่มี

การตกลงกบัพนกังานขาย  

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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-   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ แลว้ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกประเทศใด
ประเทศหน่ึง 

- ในกรณีท่ีท่านท่ีจะตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอการันตีว่ากรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนก่อน หากท่าน
ออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายนืยนัจากพนกังานขายแลว้กรุ๊ปนั้นออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้อง เงินคืน ในกรณี ท่ีท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 

- บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือการเขา้เมืองอนั
เน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนี เขา้เมือง ฯลฯ  

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์ เพื่อใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข 
 

อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่      ท่านละ    69,900.-    บาท  
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ    69,000.-    บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ท่านละ    65,000.-    บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่)     ท่านละ    22,000.-    บาท  
พกัเด่ียวเพิ่ม       ท่านละ      7,500.-    บาท 
 

อัตราน้ีรวม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ  - อิสตันบูล – คลูจ นาโปกา // โซเฟีย – อิสตันบูล – กรุงเทพฯ   

** Tax – Insurance – Fuel Charge ** ท่ีเรียกเกบ็เพิ่มโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ่มจากวนัดงักล่าว 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็จากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คดิอัตรา ณ เดือนมิถุนายน 2562 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า 
4. โรงแรมที่พัก จ านวน 6 คืน พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถที่ช  านาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
7. ค่าทิปคนขบัรถและไกคท์อ้งถิ่น  
8. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวนั 7 ม้ือ และอาหารค ่า 6 ม้ือ  
9. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยว ใหค้วามรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
10. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. - บาท (หากอายเุกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการ

เดินทาง 50%) 
 
 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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อัตราน้ีไม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั, ค่าอาหารท่ีสั่งมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให ้ 
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ข้ึนอยู่กับการบริการ  
5. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ข้ึนสู่ห้องพัก 
6. อัตราผกผันน ้ามันและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน  
 

การยกเลิกการเดินทาง และ การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน    คืนเต็มจ านวน 
 ยกเลิกการเดินทาง 20 - 29 วันขึ้นไป  หักค่าใช้จ่าย ท่านละ 30,000.- บาท 
 ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 
 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วัน  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

หากท่านประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 21 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และ 30 วนักอ่นการ
เดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON  (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป–กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้าย

ส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้  าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตาม
ระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพื่อยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋
เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ข้ึนอยู่

กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้ง
ติดกนัตามที่ตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะใหบ้ริการในช่วงฤดู
ร้อนเท่านั้น  

 ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3 – 4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน 
หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
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สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/

Economy Class Passenger)การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
 ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก  าหนดใหต้  ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัขอ้ก  าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน  
 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย 

 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าประเทศโรมาเนีย 
1. พาสปอร์ตที่มีอายคุงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีหนา้เล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2. รูปถ่ายสีพื้นฉากหลงัขาว 2 น้ิว 2 รูป รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมแว่นถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และอดัจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น (สถานทูตเขม้งวด
มาก เร่ืองรูปถ่าย) 
3. ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีที่อายตุ  ่ากว่า 20 ปี) ทะเบียนสมรส-หยา่-มรณะบตัร(ถา้มี) โดยเฉพาะท่านที่ใชค้  าน าหนา้ 
 เป็นนาง) ใบเปลี่ยนช่ือนามสกุล (ถา้มี) (เป็นส าเนาทั้งหมด) 
4. หลกัฐานการงานกรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใส่ช่ือสถานทูตเท่านั้น!!! 

 ใชห้นงัสือรับรองจากสถานที่ท  างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต  าแหน่ง เงินเดือน วนัที่เขา้ท  างานและระบุวนัลาเจา้ของกิจการ ใชส้ าเนา
ทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 

 นกัเรียน นกัศึกษา ใหใ้ชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาที่เรียนอยู่ 
5. หลกัฐานการเงิน 

 กรณีออกค่าใชจ่้ายเอง ใชห้นงัสือรับรองบญัชีที่ออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพยเ์ท่านั้นเป็นภาษาองักฤษ และส าเนาสมุดบญัชี
ยอ้นหลงั 6 เดือน (ปรับยอดเป็นปัจจุบนั)หรือแนะน าใหใ้ช ้BANK STATEMENTที่ทางธนาคารออกให ้

 กรณีมีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้ใหบุ้คคลที่ออกค่าใชจ่้ายท าหนงัสือการันตีจากธนาคาร ที่ระบุช่ือผูเ้ดินทางในหนงัสือรับรองการันตี(พร้อม
ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (ปรับยอดเป็นปัจจุบนั) ส าเนาทะเบียนบา้น และบตัรประชาชน ของผูอ้อกค่าใชจ่้ายให้ 

6. หนงัสือยนิยอมใหเ้ดก็เดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีเดก็ไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่านหน่ึง ท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 
พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 

ต้องเอาเอกสารตวัจริงของลูกค้าทั้งหมดมาท าการสแกนเพ่ือส่งให้สถานทูต 
เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน 

*** สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวีซ่าประมาณ 20 วนัท าการ ** 
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แบบฟอร์มการจองทัวร์  

พนกังานท่ีติดต่อ......................................  ช่ือผูจ้อง.......................................................................................... 

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

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

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอาย ุ2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปี........................ ท่าน 
สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 

** กรุณากรอกข้อมูลภาษาอังกฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบุข้อมูลประเภทอาหารที่ต้องการ 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 าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 5 วนั หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 
 
ช่ือบญัชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตสั สุขาภิบาล 3       เลขที่ 993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณชิย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขที่ 233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที่ 021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที่ 639-1-06438-3 
  
 2.  ส่วนที่เหลือช าระก่อนออกเดนิทาง 15 วนั 
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