
 
 
 
 
 

 

บัลแกเรีย -โรมาเนีย 9 วัน 

จองทัวรภายในวันท่ี 28 ก.พ. 2561 รับสวนลดทันที 

เหลือทานละ...   65,900.- 
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กําหนดการเดนิทาง : วันท่ี 11-19 เมษายน 2561      
 

 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล 

18.30 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเขาที่ 10 แถว U 

เคานเตอรสายการบินเตอรกิส แอรไลน (TK) เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวย

ความสะดวกใหแกทานในการเช็คอินและตรวจสัมภาระ 

21.30 น. ออกเดินทางสู กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรก ีโดยเที่ยวบิน TK065  
 

วันที่สอง กรุงอิสตันบูล – โซเฟย  (บัลแกเรีย) - มหาวิหารอเล็กซานเดอร เนฟสกี - จัตุรัสบัทเทนเบิรก 

04.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 

07.50 น. ออกเดินทางสูกรุงโซเฟย โดยเที่ยวบินที่ TK1027 

09.05 น. เดินทางถึงกรุงโซเฟย ประเทศบัลแกเรีย หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากร 

10.30 น. นําทานชมเมืองโซเฟย (Sofia) เปนเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐบัลแกเรีย และเปน

  เมืองที่ใหญที่สุดในเร่ืองจํานวนประชากรเปนอันดับที่ 47 ของสหภาพยุโรป ต้ังอยูทางตะวันตกของ 

 บัลแกเรีย ต้ังอยูเชิงเขาวิโตชา เปนเมืองที่มีประวัติศาสตร เกาแกยาวนานถึง 7,000 ป ซึ่งยังคงเหลือ

 รองรอยใหเห็นจากโบราณสถานในยุคตางฯ แตเปนที่นาเสียดายที่ถูกทําลายเสียหายไปมาก เม่ือคร้ัง

  สงครามรัสเซีย - ตุรกี เม่ือ 200 กวาปทีแ่ลว โซเฟย ยังเปนเมืองศูนยกลางของการขนสงสินคาทาง

 บกที่สําคัญของคาบสมุทรบอลขานอีกดวย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร, อาหารทองถิ่น 

 

 

 

 

 

15.00 น. นําทานไปชม มหาวิหารอเล็กซานเดอร เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral) ซึ่งถือเปนมหา

วิหารคริสตจักรนิกายออรโธดอกซที่ใหญอันดับหน่ึงของโลก มหาวิหารน้ีมีรูปแบบการกอสรางของนี

โอไบแซนไทน ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิค อเล็กซานเดอร โพมีรานทเซฟ เปนมหาวิหารที่การ

กอสรางในแบบโดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ที่มีความสูงถึง 53 เมตร ตกแตงดวยหินออนที่วิจิตร

ตระการตา ภายในมีเน้ือที่ประมาณ 3,170 ตรม.ซึ่งสามารถจุผูเขาทําพิธีไดประมาณ 10,000 คน 

นําทานไปชม โบสถเซนตโซเฟย ซึ่งเปนโบสถคริสตจักรที่อยูใกลๆกันไดอีกดวย  

วันบิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 

วันที่แรก กรุงเทพฯ-อิสตันบูล BKK-IST TK 065 21.30-04.00 

วันที่สอง อิสตันบูล-โซเฟย IST-SOF TK 1027 07.50-09.05 

วันที่แปด บูคาเรสต-อิสตันบูล OTP-IST TK 1046 21.40-23.00 

วันที่เกา อิสตันบูล-กรุงเทพฯ IST-BKK TK 068 01.25-14.50 
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จากน้ันแวะไปชมพระราชวังเดิมที่ จัตุรัสบัทเทนเบิรก (Battenberg Square) ซึ่งปจจุบันพระราชวัง

แหงน้ี ไดกลายเปน หอศิลปแหงชาติ (National Art Gallery) นําทานผานชม สวนสาธารณะเกา

ประเมืองโซเฟย ผานชมทําเนียบประธานาธิบดี และโบสถเซนตจอรจ (St. George) เปน 

โบสถคริสตที่ถูกสรางข้ึนโดยชาวโรมัน ในศตวรรษที่ 4 กอสรางโดยใช อิฐแดง และยังถือวาเปน

อาคารเกาแกที่สุดในโซเฟย 

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร, อาหารทองถิ่น 

จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม HOTEL FESTA SOFIA หรือเทียบเทา 
 

วนัท่ีสาม โซเฟย – ริลา – อารามมรดกโลกรีลา - พิพิธภัณฑริลา - พลอฟดิฟ (บัลแกเรีย) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

08.30 น. ใหทานไดชอปปงและเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมชื่อดังกันตามอัธยาศัยในยาน ไวโตชา บูเลอวารด 

(Vitosha Boulevard) ยานชอปปงที่มีชื่อเสียงของเมืองโซเฟยอีกแหงหน่ึง และยังเปนถนนคนเดินใน

ยามคํ่าคืน ซึ่งจะมีหางสรรพสินคา และรานรวงตางๆ รวมไปถึงรานอาหาร รานชา กาแฟ และบาร

ตางๆ ไวใหไดน่ังพักผอนหยอนกาย หลังจากที่ไดเดินจับจายใชสอยกันมา สมควรแกเวลา นําทาน

เดินทางไปยังภัตตาคาร ซึ่งอยูไมไกลจากยานชอปปงแหงน้ี 
10.00 น. ไดเวลาอันสมควรนําทานออกเดินทางสู ภูเขารีลา ที่ระดับความสูง 1,147 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล 

ซึ่งสามารถมองเห็นแมนํ้าริลสกาและดรุสยา วิทซา ที่ไหลอยูเบื้องลางไดอยางสวยงาม  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานไปชม อารามมรดกโลกรีลา (Rila Monastery) เปนอารามของคริสตนิกายออรโธดอกซที่มี

ชื่อเสียงที่สุดและมีผูเยี่ยมชมมากที่สุดของบัลกาเรีย ต้ังอยูบนจุดที่มีทิวทัศนสวยงามของ และไดรับ

การข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกในปค.ศ.1983 

  ชมความสวยงามของวิหาร ที่กอต้ังข้ึนในคริสตศตวรรษที่ 10 โดย นักบุญจอหนแหงรีลา (St.John 

of Rila) ผูถือสันโดษและใชชีวิตเขาเงียบในถาและไดรับยกยองเปนนักบุญโดย นิกายออรโธดอกซ 

อาศรมและหลุมศพของทานกลายเปนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ และไดกลายเปนอารามซึ่งมีบทบาทสําคัญใน

ดานจิตวิญญาณและสังคมของบัลแกเรียยุคกลาง อารามน้ีถูกทําลายดวยไฟไหมในตอนตนของ

คริสตศตวรรษที่ 19 และไดรับการปฏิสังขรณข้ึนใหมระหวางคริสตศักราช 1834-1862 รูปแบบของ

อารามเปนตัวอยางที่ชัดเจนของศิลปะสมัยบัลแกเรียน เรอเนสซองส ในราวคริสตศตวรรษที่ 18-19 

และเปนสัญลักษณแหงการตระหนักรูถึงเอกลักษณทางวัฒนธรรมสลาวิค (Slavic) หลังจากที่ตกอยูใต

การปกครองของชนชาติอ่ืนมานับหลายศตวรรษ อารามรีลา ถือเปนเปนศูนยกลางของจิตวิญญาณที่

ใหญที่สุดในประเทศบัลแกเรีย และเปนจุดหมายในการเดินทางแสวงบุญของคริสตศาสนิกชนในนิกาย

ออรโธดอกซจากทั่วโลกที่ นักบุญเซนตอิวาน ริลสก้ี (St.Ivan Rilski) แหงอารามรีลา ซึ่งมีบทบาท

อยางมากในการตอสูเร่ืองการกดข่ีทางชาติพันธุในสมัยการยึดครองของจักรวรรดิออตโตมัน อาราม
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แหงน้ีถือเปนอนุสรณสถานของสถาปตยกรรมและความม่ังค่ังของวัฒนธรรมและศิลปะของบัลแกเรีย 

สัญลักษณรูปเคารพ (Icon) ที่อารามน้ีมีขนาดใหญที่สุดและทาดวยทองคําแทเพียงแหงเดียวใน

บัลแกเรีย นอกจากน้ีอารามเปนแหลงสะสมทรัพยสมบัติ และวัสดุวรรณกรรมอายุกวารอยปอีกเปน

จํานวนมาก 

  นําทานเขา ชมพิพิธภัณฑริลา ซึ่งภายในไดเก็บสมบัติลํ่าคามากมายของอารมหลวงแหงน้ีรวมถึง

เร่ืองราวของประวัติศาสตรต้ังแตสมัยคริสตศตวรรษที่ 10 โดยจัดแสดงเปนหองๆ เชน หองที่จัดแสดง

เคร่ืองแตงกายของทานอารคบิชอป หองที่จัดแสดงเคร่ืองพิมพกระดาษที่ทําจากแผนทองแดง หองที่

จัดแสดงไมกางเขนที่แกะสลักดวยมือที่มีความละเอียดสูงมากจึงสามารถสื่ออารมณออกมาทางสีหนา

ไดอยางชัดเจนใชในเวลาแกะสลักกวา 12 ปจึงเสร็จ    

15.00 น. นําทานออกเดินทางไปยัง เมืองพลอฟดิฟ เปนเมืองศูนยกลางการบริหารและการปกครองของ

จังหวัดพลอฟดิฟ ที่มีความใหญเปนอันดับสองของประเทศ  

18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม HOTEL LEIPZIG หรือเทียบเทา 
 

วนัท่ีส่ี พลอฟดิฟ – คาซานลัค –  เวลีโค ทารโนโว (บัลแกเรีย) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

08.30 น. นําทานชม เมืองเกาพลอฟดิฟ (Plovdiv Old City) สวนที่เกาแกของตัวเมืองไดรับการอนุรักษทาง

สถาปตยกรรม ซึ่งทําให พลอฟดิฟ ยังคงมีกล่ินอายของยุคเรอเนสซองจนถึง ปจจุบัน สภาพตึกราม

บานชองยังคงอนุรักษไวซึ่งรูปแบบเดิมเปนที่นาประทับใจของนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือน นําทาน

เดินชมเขตเมืองเกาบนถนนที่ปูดวยแผนหินแบบโบราณ 

นําทานชม โบสถเซนตสคอนสแตนตินและเฮเลนา (St.Constantine and Helena) หน่ึงในโบสถที่

เกาแกที่สุดของเมือง ในอดีตเคยเปนกําแพงปอมปราการของเมืองบริวาร สรางข้ึนเม่ือปค.ศ.1832 

และเขาชมพิพิธภัณฑ Ethnographic Museum ภายในจัดแสดงเร่ืองราวของหัตถกรรมและ

เกษตรกรรมของชาวพลอฟดิฟ 
จากน้ันใหทานไดอิสระเดินเลือกซื้อสินคา ณ ถนนคนเดิน อาทิเชน ผลิตภัณฑจากดอกกุหลาบซึ่งเปน

สินคาข้ึนชื่อของประเทศบัลแกเรียที่เปนไมวาจะเปน สบู นํ้ามันหอมที่สกัดจากดอกกุหลาบ โลชั่นทา

ผิว ที่ หรือ เสื้อผา กระเปา รองเทา ฯลฯ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
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บาย นําทานออกเดินทางไปยัง เมืองเวลีโค ทารโนโว (Veliko Tarnovo) ที่ต้ังอยูในบัลแกเรีย ระยะทาง

หางประมาณ 180 กม.โดยเดินทางผานขามพรมแดนโรมาเนียไปยังบัลกาเรีย ที่ดานอารบานาสซี 

ซึ่งเปนหมูบานเกาแกแหลงชุมชนของชาวอัลบาเนียและชาวกรีซที่เขามาต้ังรกรากต้ังแตสมัยศตวรรษ

ที่ 16 ใหทานไดชมอาคารบานเรือนสวยงามแปลกตาที่ปลูกสรางแบบสถาปตยกรรมผสมผสานแบบ 

Bulgarian National Revival ซึ่งบางทีก็ถูกเรียกวา บัลแกเรียนเรอเนสซองส (Bulgarian 

Renaissance) เวลีโค ทารโนโว เปนเมืองเกาแกที่ต้ังอยูริมแมนํ้ายานตา ที่มีความใสสะอาดราวกับ

กระจกสะทอนอยูเบื้องลาง และยังต้ังอยูบนเนินเขาถึงสามลูก คือ ทซาเรเวทส  ทราเปซีทซาและซ

เวทา โกรา นอกจากน้ันยังเคยเปนเมืองหลวงแหงที่สองของอาณาจักรบัลแกเรีย เปนเมืองที่มีปอม

ปราการ โบสถ พิพิธภัณฑ มากมาย นอกจากน้ีแลวแหงประวัติศาสตรแหงน้ียังไดชื่อวาเปนหน่ึงใน

ดินแดน ที่มีการต้ังถิ่นฐานที่เกาแกที่สุดในบัลแกเรียอีกดวย โดยในยุคกลางน้ัน เวลีโค ทารโนโว ถือ

ไดวาเปนเมืองปอมปราการที่มีความแข็งแกรงอีกแหงของบัลแกเรีย 

จากน้ันนําทานเดินเลนที่ ถนนซาโมวอดสกา(Samovodska) ซึ่งเปนถนนที่ไดรับความนิยมสําหรับ

นักทองเที่ยวเปนอยางมาก เน่ืองจากที่น้ีจะมีสินคาทองถิ่น และของที่ระลึกขายอยูเปนจํานวนมาก 

19.30 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม HOTEL PANORAMA  หรือเทียบเทา 
 

วันที่หา เวลีโค ทารโนโว - ปราสาทซารีเวทส – เมืองบูคาเรสต(โรมาเนีย) - จัตุรัสแหงการปฎิวัต ิ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

** ให้ทุกท่านนําหนังสือเดินทางติดตวัเพ่ือใช้ในการข้ามพรหมแดน ** 

08.30 น. นําทานเขาชม ปราสาทซารีเวทส (Tsarevets Castle) เปนปอมปราการในยุคกลางที่สําคัญและมี

ชื่อเสียงที่สุดแหงหน่ึงของโลกที่ต้ังอยูบริเวณริมแมนํ้ายานตา ซึ่งในอดีตเปนที่อยูอาศัยของกษัตริย

และมีโบสถที่ในเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แตในปจจุบันไดมีการตกแตงดวยศิลปะ

รวมสมัยที่สวยงามและแปลกตา ปจจุบันไดมีการทํานุบํารุงรักษาอยูตลอดเวลาจึงทําใหปอมปราการ

แหลงน้ีอยูในลักษณะที่คอนขางสมบูรณ และไดเวลาอันสมควรเดินทางสูพรหมแดนโรมาเนีย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
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บาย นําทานเดินทางสูกรุงบูคาเรสต (BUCHAREST) เมืองหลวงของประเทศโรมาเนีย นอกจากน้ียังเปน

เมืองอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศโรมาเนีย ถือเปนเมืองที่ใหญที่สุดของโรมาเนีย ต้ังอยู

ทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศ ซึ่งปจจุบัน เมืองบูคาเรสต มีประชากรอาศัยอยูประมาณ 2 ลาน

คน และเปนเมืองที่ใหญที่สุดเปนอันดับ 6 ของสหภาพยุโรป นับจากจํานวนประชากรในเขตเมือง 

สวนทางดานเศรษฐกิจ ถือเปนเมืองที่เจริญม่ังคั่งที่สุดในโรมาเนีย และเมืองหน่ึงในเมืองที่รํ่ารวยที่สุด

และครอบคลุมสิ่งอํานวยความสะดวกไมวาจะเปนดานการประชุม การศึกษา งานทางดานวัฒนธรรม

ฯลฯ ผานชม ประตูชัยโรมาเนียน (Arcul de Triumf) ซึ่งสรางเลียนแบบประตูชัยในกรุงปารีส ใน

สถาปตยกรรมแบบโรมาเนีย จากน้ันนําทุกทานผานชม  อาคารรัฐสภา หรือ ทําเนียบ

ประธานาธิบดีของประเทศโรมาเนีย (Parliament Palace) ที่ต้ังอยูในใจกลางของบูคาเรสต โดย

ทําเนียบประธานาธิบดีแหงน้ี ไดรับการยกยองวาเปนอาคารรัฐสภาน้ีไดชื่อวามีขนาดใหญเปนอันดับ 

2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา และมีจํานวนหองมากถึง 10,000 หอง 

16.00 น. นําทุกทานเดินชมใจกลางเมืองเกา ทานจะไดชม จัตุรัสแหงการปฎิวัติ (Revolution Square) ซึ่ง

เปนสถานที่แหงประวัติศาสตรของโรมาเนียในการปฏิรูปการปกครอง ตลอดเสนทางการเดินชมเมือง

เกาทานจะไดสัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติกและไดถายภาพอาคารสวยงามตามสไตลยุโรป 

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน   

จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม HOTEL NOVOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่หก บูคาเรสต – เคอรที เดอ อารเกส – ซบิีว(โรมาเนีย) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

08.30 น. นําทานเดินทางสู เมืองเคอรที เดอ อารเกส (CURTEA DE ARGES) เมืองที่ไดชื่อวาเปนราชธานี

แหงแรกของราชรัฐวัลลัคเฮีย 

  นําทานชม มหาวิหารแหงเมืองเคอรที เดอ อารเกส ที่สวยงามที่สุดของโรมาเนีย สถาปตยกรรม

แบบไบเซนไทนที่ผสมผสานศิลปะแบบแขกมัวรเขาไวและที่โดดเดนคือยอดโดมสูงบนหอคอย

ทรงกระบอก สรางข้ึนในป ค.ศ.1517 โดยดานในเปนสุสานหลวงของกษัตริยแหงโรมาเนียและภรรยา  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
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บาย หลังจากน้ันเดินทางสูเมืองซีบิว จากน้ันนําทานเดินชม เมืองซีบิว  เมืองซึ่งไดรับการยกยองใหเปน

เมืองมรดกโลก โดยองคการยูเนสโก UNESCO เม่ือปค.ศ.2004 และในปค.ศ.2007 เมืองน้ียัง

ไดรับการยกยองใหเปนเมืองหลวงแหงวัฒนธรรมยุโรป ติดอันดับสถานที่ที่งดงามที่สุดของยุโรปและ

เปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมที่สําคัญที่สุดของโรมาเนีย ชมบานเรือนที่มีความโดดเดนสวยงามตาม

แบบสถาปตยกรรมเยอรมันที่มีสีสันสวยงามด่ังเมืองตุกตา 

 อิสระใหทานเดินเลือกซื้อสินคาหรือของที่ระลึกที่ถนนคนเดินประจําเมือง 

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

จากน้ัน  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม HOTEL CONTINENTAL FORUM หรือเทียบเทา 
 

วันที่เจ็ด ซีบิว - ซีกิสโอรา – พิพิธภัณฑหอนาฬิกา – บราซอฟ(โรมาเนีย) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 
 

08.00 น. นําทานออกเดินทางไปยัง เมืองซีกิสโอรา (SIGHISOARA) ที่ต้ังอยูทางดานเหนือ ระยะทางหาง

ประมาณ 90 กม. เมืองซีกิสโอรา เปนเมืองศูนยกลางการบริหารและการปกครองของจังหวัดมูเรส 

ที่ ต้ังอยูบนริมฝงแมนํ้าทารนาวาแมรและอยูในพื้นที่ดานประวัติศาสตรของทรานซิลวาเนีย มี

ประชากรอาศัยอยูประมาณ 30,000 คน โดยในชวงราวศตวรรษที่ 12 พวกเยอรมันทรานซิลวา

เนียนแซกซอนสที่เปนพอคาวาณิชยและพวกที่มีฝมือดานหัตถกรรม ไดรับเชิญจากกษัตริยของฮังการี

ใหเขามาอยูอาศัยต้ังถ่ินฐานและชวยปกปองโดยการเปนแนวหนาในราชอาณาจักรของพระองค และ

จากดานการบันทึกก็มีพวกแซกซอนสไดเขามาอาศัยอยูในป ค.ศ.1191 และไดสรางเมืองใหมีความ

สวยงามเจริญรุงเรืองมาถึงจนทุกวันน้ี และไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.1999 

นําทานเดินชมเมือง เขาชมพิพิธภัณฑหอนาฬิกา (CLOCK TOWER) ที่มีชื่อเสียง นําทานชมแตละ

หองภายในหอนาฬิกา ซึ่งใชเปนพิพิธภัณฑที่เก็บสะสมของมีคาที่ขุดไดภายในเมืองน้ี แลวนําทานข้ึน

ชมทัศนียภาพของเมืองซิกิสวาราจากยอดสูงสุดของหอนาฬิกา 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร, อาหารทองถิ่น 
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บาย นําทานเดินทางสู สู เมืองบราซอฟ (BRASOV) ที่ต้ังอยูทางทิศเหนือของเมืองบูคาเรสต เมืองบรา

ซอฟเปนเมืองใหญที่สุดแหงแควนทรานซิลวาเนีย แควนที่สวยงามและมีชื่อเสียงของโรมาเนีย แควนน้ี

เกิดข้ึนในศตวรรษที่12 โดยชาวแซกซอนสซึ่งเคยถูกปกครองโดยชนชาติเยอรมันและเปนศูนยกลาง

การคาของชาวแซกซอนส อาคารโดยทัว่ไปจึงตกแตงตามสไตลเยอรมัน  

 จากน้ัน นําทานเขาชมโบสถดํา ที่มีชื่อเสียงหรือที่รูจักในนาม (Black Church) สรางข้ึนในปค.ศ.

1383 ซึ่งจัดเปนโบสถสถาปตยกรรมโกธิคที่ใหญที่สุดของโรมาเนีย  

 อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินใจกลางเมืองเกา 

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร, อาหารทองถิ่น  

จากน้ัน  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม RAMADA HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่แปด บราซอฟ – บราน – ซีนายา – บูคาเรสต (โรมาเนีย) – เวียนนา 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

08.00 น. จากนําทานเดินทางสู เมืองบราน (BRAN) เมืองซึ่งไดชื่อวาเปนที่อยูของแวมไพร และเปนเมืองที่มี

ชื่อเสียงมากอีกเมืองหน่ึงของโรมาเนีย  

 นําทานเขาชม ปราสาทบราน (Bran Castle) หรือที่รูจักกันในนาม ปราสาทแดร็กคูลา สรางข้ึนใน

ในศตวรรษที่ 14 เปนปราสาทที่ไดรับการยกยองวาสวยงามที่สุดในโรมาเนียต้ังเดนเปนสงาอยูบน

ยอด สรางข้ึนเพื่อเปนปอมควบคุมเสนทางการคา และเก็บภาษีระหวางแควนวาลันเซียและแควน 

  ทรานซิลวาเนีย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร, อาหารทองถิ่น 

บาย  นําทานเขาชม ปราสาทเปเลส (Peles Castle) ซึ่งต้ังอยูในหุบเขาบูเซกิ กลางปาสนบนเทือกเขาคาร

  เปเทียน เปนปราสาทที่ไดรับการยกยองวาสวยงาม และคงสภาพสมบูรณที่สุดในโรมาเนีย สรางข้ึน 

  โดยกษัตริยคาโรลที่ 1 เพื่อใชเปนที่ประทับในชวงฤดูรอนปราสาทน้ีใชเวลาสรางนานถึง 10 ป ตัว 

  ปราสาทเปนศิลปะแบบเยอรมัน ภายในปราสาทตกแตงหรูหราอลังการดวยไมแกะสลักเสลาลวดลาย

  งดงาม เปนปราสาทที่รวบรวมงานศิลปะที่สวยงามมากมายจากประเทศตางๆ ในยุโรป เชน โคมไฟ 

  ระยาจากอิตาลี รูปภาพติดผนังจากฝร่ังเศส เปนตน จากน้ันไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูกรุง 

  บูคาเรส นําทานสูหางสรรพสินคา Baneasa Shopping City mall อิสระใหทานไดชอปปง เลือกซื้อ 

  สินคา และของฝากตามอัธยาศัย 

  จากน้ันไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินโอโทเพนนี  เมืองบูคาเรสต 

21.40 น. ออกเดินทางสู กรุงอิสตันบูล โดยสายการบินเตอรกิส แอรไลน (TK) เที่ยวบินที่ TK1046  

23.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
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วันที่เกา กรุงเทพฯ 

01.25 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 068  

14.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 

 

*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสภาวะของเงินบาทที่ไมคงที่  

 การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปล่ียนแปลงนี้ ทางบริษัทฯ 

จะยึดถือผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ *** 

คาทัวรตอทาน : อัตราคาบริการสําหรับ จํานวนผูเดินทางต้ังแต  15 ทาน ข้ึนไป  

 ผูใหญพักหองคู หรือเด็ก 1 ทาน พักกับผูใหญ 1ทาน  
 ในกรณีที่ทานเดินทางคนเดียว หองพักเด่ียว เพิ่มทานละ 
 ไมเอาต๋ัวเคร่ืองบิน ลดทานละ 
 คาธรรมเนียมวีซา กรณีมีวีซาแลวหักออก 

  65,900.- 
6,000.- 

22,000.- 
2,400.- 

ราคาอาจมีการปรับข้ึน-ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับข้ึนลง แตจะปรับตามความเปนจริงที่สายการบิน 

ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทานั้น (คิด ณ วันที่ 15 ก.พ. 2561 ) 

การจองทัวร   

  หากทานสนใจและประสงคจะเดินทาง กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 
บาท/ทาน (เพื่อเปนการยืนยันการเดินทางของทาน) 

 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วัน กอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่
เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯ ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเง่ือนไข 

ทานสามารถโอนเงินเขาบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาทัวรรวม : 
  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-โซเฟย-บูคาเรสต-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ โดยสาย

การบินเตอรกิส แอรไลน  
 คาภาษีสนามบินทุกแหง และคาประกันภัยสายการบิน 
 คาโรงแรมที่พัก 6 คืน ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกม้ือตามระบุ  
 คานํ้าด่ืมวันละ 1 ขวด 
 คาพาหนะในการนําเที่ยว ตลอดการเดินทาง 
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 คาเขาชมสถานที่ตามระบุไวในโปรแกรม 
 คาธรรมเนียมวีซา (ประเทศบัลเกเรีย) สําหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรคนไทยคอยอํานวยความสะดวกใหแกทานตลอดการ

เดินทาง 
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางในวงเงินทานละ1,000,000บาท และคารักษาพยาบาล

ในตางประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไมครอบคลุมผูที่มีอายุต้ังแต75ปข้ึนไป) 
คาทัวรไมรวม : 
  คาทิปไกดทองถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ยูโร ตอทาน ตอวัน รวม 7 วัน คิดเปน 35 ยูโร 

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 3 ยูโร ตอทาน ตอวัน รวม 9 วัน คิดเปน 27 ยูโร หรือข้ึนอยูกับ
ความพึงพอใจของทาน 

 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเคร่ืองด่ืมในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาใน
หองพักคาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดใหยกเวน
จะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมี
คาใชจายเพิ่ม 

 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 
 คานํ้าหนักของกระเปาเดินทางที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กก./1ใบ/ทาน) 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาธรรมเนียมนํ้ามันของสายการบิน (หากมีการปรับข้ึน) 
 คาใชจายอ่ืนๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 ไมมีแจกกระเปาหรือของพรีเม่ียมตางๆ 

การยกเลิก : 

  ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน  คืนคาใชจายทั้งหมด (ยกเวนคาวีซาที่ยื่นและ
ต๋ัว เค ร่ืองบินที่ ออกล วงหนาและก รุปที่
เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต 
วันแรงงาน ชวงเดือนตุลาคม และปใหม) ที่
ตองการันตี มัดจํากับทางสายการบินหรือ
กรุปที่มีการ การันตีคามัดจําที่พัก โดยตรง
หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได) 

  ยกเลิกกอนการเดินทาง 30-44 วัน  หักคามัดจํา 30,000 บาท + คาวีซา (ถามี) 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 10-29 วัน  หักคามัดจํา 30,000 บาท + คาใชจายอ่ืน 

(ถามี) 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-9 วัน  หักคาใชจาย 100% ของคาทัวร 

หากมีการยกเลิกการจองทัวร หลังไดทําการยื่นวีซาเรียบรอยแลว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน 
การนําเลมพาสปอรตไปยกเลิกวีซาในทุกกรณี ไมวาคาใชจายในการยื่นวีซาจะรวมหรือแยกจากรายการทัวรก็ตาม 

เอกสารในการใชย่ืนวีซา : บัลเกเรีย (ใชเวลาในการขอวีซาประมาณ 10-20 วันทําการ) 

1. พาสปอรตที่มีอายุการใชงานเหลืออยางนอย 6 เดือน และสําเนาหนาพาสปอรต  

2. รูปถายขนาด 3.5x4.5 เซนติเมตร ฉากหลังสีขาวไมสวมหมวก หรือแวนตาขนาดใบหนาประมาณ 70-80% 

3. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน (อายุตํ่ากวา 15 ป ใชสูติบัตร) 

4. สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สุกล (ถามี) 

5. สําเนาทะเบียนสมรส หรือใบหยา (ถามี) 
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6. การเงิน จดหมายยืนยัน (BANK GUARANTEE) เทาน้ัน หรือใช Book Bank ยอนหลัง 6 

เดือน 

7. การงาน 

7.1 จดหมายการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ เทาน้ัน 

7.2 กรณีเปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน 

7.3 กรณีเปนนักเรียน หรือนักศึกษา ใหขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเทาน้ัน 

และบัตรประจําตัวนักเรียนหรือนักศึกษา 

หมายเหตุ : 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา 
อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงการพาเขาชม สถานที่ทองเที่ยวใดๆที่ปดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ

เพื่อทดแทนเปนลําดับแรก หรือคืนคาเขาชมแกผูเดินทางแทน 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศ 

เหตุการณทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมที่
เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ  ทั้งนี้ 
บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือ
ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาใชจาย 

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเคร่ือง และโรงแรม
ที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปใน
ลักษณะเหมาจาย 

 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เลมสีแดง) เดินทางกับคณะ 
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติ
นักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เลมสีเลือดหมู) 

กรณีเดินทางโดยลูกคาจัดการตั๋วเครื่องบินเอง 
 ในกรณีลูกคาดําเนินการเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคาตองดําเนินการมาพบคณะทัวร

ดวยตัวเอง และตองรับผิดชอบคาใชจายในการมาพบคณะใหญดวยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญเกิดความ
ลาชาหรือยกเลิกเที่ยวบินอันดวยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ 

คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทไดออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เทานั้น (ในกรณีที่ตั๋วเคร่ืองบินสามารถทําการ Refund ไดเทานั้น) 

 ทานที่จะออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวาทัวรนั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แนนอน 
หากทานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงาน แลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบ
คาใชจายใดๆที่เกี่ยวของกับตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศได 

 หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยูนอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไมรับผิดชอบตอ
คาใชจายใดๆทั้งสั้น 

 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจงแลวขางตน 
โรงแรมและหอง 
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 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง ( TRIPLE 
ROOM ) ข้ึนอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําให
ทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการ หรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิมิต่ํา เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะใหบริการ
ในชวงฤดูรอนเทานั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือข้ึนเคร่ืองบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เปน

ตน กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทําการตรวจอยาง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถือข้ึนเคร่ืองไดไมเกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกัน
ในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ( ICAO 
) 

 หากทานซื้อสินคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําข้ึนเคร่ืองได และ
หามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยคากระเปาในการสูญหาย 
 ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนําไมควรใสเขาไปในกระเปาใบใหญท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ

บินจะรับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทานั้น ซึ่งจะชดใชใหประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดวยน้ําหนักกระเปาจริง 
ทั้งนี้จะชดเชยไมเกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดังนั้นจึงไมแนะนําใหโหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเปาใบใหญ  

 กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได ดังนั้นทาน

ตองระวังทรัพยสินสวนตัวของทาน 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเปาเดินทางของทานเกิดความชํารุด หรือสูญหาย ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ใน
ระหวางการเดินทาง 

การเดินทางเปนครอบครัว  

 หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก
, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน มานและครอบครัวตอง
ใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะ
ทัวรทั้งหมด 

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไข 

ที่บริษัทไดระบุไวขางตนทุกประการ 
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ใบตอบรับการเดินทาง 
 

รายการทัวร...................................................................วันเดินทาง.............................................................. 

ช่ือผูติดตอ.......................................................................โทรศัพท.............................................................. 

โทรศัพทมือถือ........................................แฟกซ................................อีเมล.................................................... 

กรุณาชําระคามัดจําทัวรทานละ 30,000  บาท เพ่ือเปนการยืนยันการจองทัวร  

รายละเอียดบัญชี  ชื่อบัญชี นายอภิวัฒน  จิตตปรารพ 
 ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี  118-5-07988-4 สาขา  สีลม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย 
 ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ี  065-2-44652-1 สาขา  สีลม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย 
 ธนาคารกสิกรไทย เลขท่ี  602-2-02988-4 สาขา สีลม ซ.22 ประเภทบัญชี  ออมทรัพย 

(ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยืนยันการจองทัวรสําหรับทานที่มัดจําเขามากอนเทาน้ัน) 

เง่ือนไขการยกเลิก 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน ไมเก็บคาใชจาย (หากไมไดมีการย่ืนวีซาลวงหนา)    

ยกเลิกกอนการเดินทาง 30-44 วัน หักคามัดจํา 30,000 บาท + คาวีซา (ถามี)    

ยกเลิกกอนการเดินทาง 10-29 วัน หักคามัดจํา 30,000 บาท + คาใชจายอื่น (ถามี)   

ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-9 วัน หักคาใชจาย 100% ของคาทัวร     

กรุณาสงแฟกซสํารองท่ีนั่ง และ หนาพาสปอรต มาท่ีแฟกซ 02-635-1256 

หรือสงใหกับเจาหนาท่ีฝายขาย โทร. 02-635-1255 

ขาพเจารับทราบเง่ือนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 

ลงชื่อ............................................................ผูจอง 

              (............................................................)  

  วันท่ี........................................ 

 

 

 

 

ลําดับที ่ ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) มีวีซาเชงเกเกน

แลว วันที่ 

หองพัก 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขที ่

สะสมไมล 

อาหาร 

(หากแพอาหาร 

โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      


