รหัสทัวร B2B2000072
ทัวรบัลแกเรีย - โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (LH)
แฟรงกเฟรต - โซเฟย – อารามมรดกโลกรีลา – พิพิธภัณฑริลา – โซเฟย - มหาวิหารอเล็กซาน
เดอร เนฟสกี - โบสถเซนตโซเฟย เมืองพลอฟดิฟ - เวลีโค ทารโนโว – ปราสาทซารีเวทส - ยาน
ถนนกูรโก - เมืองรูเซ – บูคาเรสต - เมืองบราน – ปราสาทแดร็กคูลา - บราซอฟ – จัตุรส
ั สภา
โบสถดํา- เมืองซินายา - ปราสาทเปเลส - วิหารซินายา - สลานิค – เหมืองเกลือสลานิค
บูคาเรสต – อาคารรัฐสภา – ประตูชัยโรมาเนียน

Summer in Bulgaria – Romania
บัลแกเรีย - โรมาเนีย
8 DAYS 5 NIGHTS
เดินทาง พฤษภาคม – มิถุนายน 63

โซเฟี ย | อารามมรดกโลกรีลา่ | เหมืองเกลือสลานิค | ปราสาทเปเลส | ปราสาทแดร็กคูลา่ | บราซอฟ | บูคาเรสต์

ราคาแนะนําเพียง

เส้นทางการเดินทาง
วันที . กรุงเทพฯ
วันที . แฟรงก์เฟิ รต์ - โซเฟี ย – อารามมรดกโลกรีล่า – พิพิธภัณฑ์รลิ ่า – โซเฟี ย
วันที . โซเฟี ย -มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี - โบสถ์เซนต์โซเฟี ย เมืองพลอฟดิฟ – ชมเมืองเก่า
วันที . เวลีโค ทาร์โนโว – ปราสาทซารีเวทส์ – ย่านถนนกูรโ์ ก้ - เมืองรูเซ่ – บูคาเรสต์
วันที . เมืองบราน – ปราสาทแดร็กคูล่า - บราซอฟ – จัตรุ สั สภา - โบสถ์ดาํ
วันที . เมืองซินายา - ปราสาทเปเลส - วิหารซินายา - สลานิค – เหมืองเกลือสลานิค - บูคาเรสต์
วันที . บูคาเรสต์ – อาคารรัฐสภา – ประตูชยั โรมาเนียน - ย่านเมืองเก่า - สนามบิน
วันที . กรุงเทพฯ

49,900.-

วันที

กรุ งเทพฯ

20.30 น.
23.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินลุฟท์ฮนั ซ่า ประตู แถว G พบ
เจ้าหน้าทีคอยอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่แฟรงก์เฟิ รต์ โดยสายการบินลุฟท์ฮนั ซ่า เทียวบินที LH 773

วันที

แฟรงก์เฟิ ร์ต - โซเฟี ย – อารามมรดกโลกรีล่า – พิพธิ ภัณฑ์รลี ่า – โซเฟี ย

06.00 น.

ถึงสนามบินแฟรงก์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมนี รอเปลียนเครือง

08.00 น.

นําท่านเดินทางต่อไปยังเมืองโซเฟี ย โดยเทียวบินที LH 1456

. น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุ งโซเฟี ย (Sofia) ประเทศบัลแกเรีย (Bulgaria) (เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย
ชัวโมง) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากร

กลางวัน
บ่าย

คํา
ทีพัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง
จากนันนําท่านออกเดินทางไปยังเมืองรีล่า ซึงเป็ นเมืองทีตังอยู่บนภูเขาทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เป็ นภูเขาสูงทีสุด
บัลแกเรียและเทือกเขาบอลข่าน นําท่านเข้าชมอารามมรดกโลกรีล่า (Rila Monastery) เป็ นอารามของคริสต์นิกายออโธดอกซ์
ทีมีชือเสียงทีสุดและมีผเู้ ยียมชมมากทีสุดของบัลกาเรีย ตังอยู่บนจุดทีมีวิวทิวทัศน์สวยงามของภูเขารีล่า ซึงสามารถมองเห็นแม่นาํ
ริลสก้าและแม่นาดรุ
ํ สย่า วิทซ่า ทีอยู่เบืองล่างได้ อารามแห่งนีก่อตังขึนในศตวรรษที โดยนักบุญจอห์น แห่งรีล่า(ST.John of
Rila) อารามรีล่าถือเป็ นศูนย์กลางของจิตวิญญาณทีใหญ่ทีสุดของประเทศบัลกาเรีย และเป็ นจุดหมายในการเดินทางแสวงบุญ
ของคริสต์ศาสนิกชนในนิกายออโธดอกซ์จากทัวโลก อารามแห่งนีถือเป็ นอนุสรณ์สถานของสถาปั ตยกรรมและความมังคังของ
วัฒ นธรรมและศิลปะของบัลแกเรีย สัญลักษณ์รูปเคารพ ทีอารามนีมีขนาดใหญ่ ทีสุดและทําด้วยทองคําแท้เพียงแห่งเดียวใน
บัลแกเรีย นอกจากนีอารามเป็ นแหล่งสะสมทรัพย์สมบัติและวัสดุวรรณกรรมอายุกว่าร้อยปี อีกจํานวนมาก อารามนีได้รบั การขึน
ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.
นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ริล่า(Rila Museum) ซึงภายในได้เก็บสมบัติลาค่
ํ ามากมาย
ของอารมหลวงแห่งนีรวมถึงเรืองราวของประวัติศาสตร์ตงแต่
ั สมัยคริสต์ศตวรรษที 10 โดยจัดแสดงเป็ นห้องๆ เช่น ห้องทีจัดแสดง
เครืองแต่งกายของท่านอาร์คบิชอป ห้องทีจัดแสดงเครืองพิมพ์กระดาษทีทําจากแผ่นทองแดง ห้องทีจัดแสดงไม้กางเขนทีแกะสลัก
ด้วยมือทีมีความละเอียดสูงมากจึงสามารถสืออารมณ์ออกมาทางสีหน้าได้อย่างชัดเจนใช้ในเวลาแกะสลักกว่า 12 ปี จึงเสร็จ
จากนันนําท่านเดินทางกลับสู่เมืองโซเฟี ย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เดินทางเข้าสู่ทพัี ก NOVOTEL SOFIA หรือเทียบเท่า

วันที
เช้า

กลางวัน
บ่าย

โซเฟี ย -มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี - โบสถ์เซนต์โซเฟี ย เมือง
พลอฟดิฟ – ชมเมืองเก่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านชมเมืองโซเฟี ย (Sofia) เป็ นเมืองหลวงและเมืองทีใหญ่ ทีสุดของสาธารณรัฐบัลแกเรีย และ มีประชากรเป็ นอันดับที
ของสหภาพยุโรป ตังอยู่ทางตะวันตก ของบัลแกเรีย ตังอยู่เชิงเขาวิโตชา เป็ นเมืองทีมีประวัติศาสตร์ เก่าแก่ยาวนานถึง , ปี
ซึงยังคงเหลือร่องรอยให้เห็นจากโบราณสถานในยุคต่างฯ แต่เป็ นทีน่าเสียดายทีถูกทําลายเสียหายไปมาก เมือครังสงครามรัสเซีย
– ตุรกี เมือ
กว่าปี ทีแล้ว โซเฟี ย ยังเป็ นเมืองศูนย์กลางของการขนส่ง สินค้าทางบกทีสําคัญของคาบสมุทรบอลข่านอีกด้วย
ชมมหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral) ซึงถือเป็ นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที
ใหญ่อนั ดับต้นๆของภูมิภาค ก่อสร้างในแบบโดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ตกแต่งด้วยหินอ่อนทีวิตรตระการตา สามารถจุผเู้ ข้าทํา
พิธีได้ประมาณ , คน ซึงออกแบบโดยสถาปนิค อเล็กซานเดอร์ โพมีรานท์เซฟ จากนันนําท่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟี ย
(Sofia Synagogue) ซึงตังอยู่ใกล้ๆกับมหาวิหาร เป็ นสถานทีทีมีความสวยงาม และยังได้ชือว่าเป็ นโบสถ์ยิวทีใหญ่ทีสุดในยุโรป
ตะวันออกเฉียงใต้ และใหญ่เป็ นอันดับสามในทวีปยุโรป โบสถ์แห่งนีมีรูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดย
สถาปนิกชือดัง ฟริดริช กรูนนั เกอร์ (Friedrich Grünanger)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง
นําท่านเดินทางไปยังเมืองพลอฟดิฟ (Plovdiv) เป็ นเมืองศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของจังหวัดพลอฟดิฟ ทีมีความ
ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ มีประชากรประมาณ , คน ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ทีสวยงามระหว่างทาง ซึงส่วนใหญ่
เป็ นพืนทีปลูกดอกไม้ทีใช้ทาํ หัวนําหอม และฟาร์มปศุสัตว์ต่างๆ นําท่านชม เมืองเก่าพลอฟดิฟ (Plovdiv Old City) เป็ นเขต
เมืองเก่าบนถนนทีปูดว้ ยแผ่นหินโบราณ เป็ นส่วนทีเก่าแก่ของตัวเมืองได้รบั การอนุรกั ษ์ทางสถาปั ตยกรรม ซึงทําให้ เมืองพลอฟดิฟ
ยังคงมีกลินอายของยุคเรอเนสซองซ์จนถึงปั จจุบัน ทําให้สภาพบ้านเรือนตึกต่างๆยังคงอนุรกั ษ์ไว้ซึงรูปแบบเดิม คงเหลือไว้ให้
นักท่องเทียวทีมาเยือน ผ่านชมโบราณสถานโรงละครกลางแจ้งแบบโรมัน (Philippopolis Theatre) ทีมีอายุกว่า , ปี ทียังคง
สภาพสมบูรณ์ และ สภาโรมัน (Roman Forum) ผ่านชมสุเหร่าโบราณ (Dzhumaya Mosque) สร้างขึนในศตวรรษที ในช่วง
การปกครองของออตโตมันเติรก์ โดยสร้างทับลงไปบนโบสถ์คริสต์เก่าเซ้นต์เพตก้า ใช้เสาขนาดใหญ่สีเสาคร่อมเหนือโถงใต้ดิน
โถง โดมสุเหร่าเคลือบทับด้วยตะกัว และมีหอขานสูงถึง เมตร โรงอาบน้าแบบตุรกีโบราณ (Turkish Bath) อายุยอ้ นหลังไปใน
คริสต์ศตวรรษที ทียังคงสภาพสมบูรณ์ ปั จจุบนั ใช้เป็ นศูนย์วฒ
ั นธรรม จากนันให้ท่านได้อิสระเดินเลือกซือสินค้า ณ ถนนคน
เดิน อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์จากดอกกุหลาบซึงเป็ นสินค้าขึนชือของประเทศบัลแกเรียทีเป็ นไม่ว่าจะเป็ น สบู่ นํามันหอมทีสกัดจาก
ดอกกุหลาบ โลชันทาผิว ที หรือ เสือผ้า กระเป๋ า รองเท้า ฯลฯ

คํา
ทีพัก

วันที
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คํา
ทีพัก

วันที
เช้า

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพัี ก IMPERIAL PLOVDIV หรือเทียบเท่า

เวลี โ ค ทาร์โ นโว – ปราสาทซารี เ วทส์ – ย่ า นถนนกู ร์โ ก้ - เมื อ งรู เ ซ่ –
บูคาเรสต์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองเวลีโค ทาร์โนโว (Veliko Tarnovo) ซึงเป็ นเมืองเก่าแก่แหล่งชุมชนของชาวอัลบาเนียและชาวกรีซที
เข้ามาตังรกรากตังแต่สมัยศตวรรษที ตังอยู่ริมแม่นายานตา
ํ
ทีมีความใสสะอาดราวกับกระจกสะท้อนอยู่เบืองล่าง และยัง
ตังอยู่บนเนิ นเขาถึงสามลูก คือ ทซาเรเวทส์ ทราเปซีท ซาและซเวทา โกร่า นอกจากนันยังเคยเป็ นเมื องหลวงแห่ งที สองของ
อาณาจักรบัลแกเรีย เป็ นเมืองทีมีป้อมปราการ โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ มากมาย นอกจากนีแล้วแห่งประวัติศาสตร์แห่งนียังได้ชือว่าเป็ น
หนึงในดินแดน ทีมีการตังถินฐานทีเก่าแก่ทีสุดในบัลแกเรียอีกด้วย ให้ท่านได้ชมอาคารบ้านเรือนสวยงามแปลกตาทีปลูกสร้าง
แบบสถาปั ต ยกรรมผสมผสานแบบ Bulgarian National Revival ซึงบางที ก็ถูก เรียกว่า บัล แกเรีย นเรอเนสซองซ์ (Bulgarian
Renaissance)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง
จากนันนําท่านเข้าชม ปราสาทซารีเวทส์ (Tsarevets Castle) เป็ นป้อมปราการในยุคกลางทีสําคัญและมีชือเสียงทีสุดแห่งหนึง
ของโลกทีตังอยู่บริเวณริมแม่นายานตา
ํ
ซึงในอดีตเป็ นทีอยู่อาศัยของกษัตริยแ์ ละมีโบสถ์ทีในเป็ นสถานทีประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา แต่ในปั จจุบนั ได้มีการตกแต่งด้วยศิลปะร่วมสมัยทีสวยงามและแปลกตา ปั จจุบนั ได้มีการทํานุบาํ รุงรักษาอยู่ตลอดเวลาจึง
ทําให้ป้อมปราการแหล่งนีอยู่ในลักษณะทีค่อนข้างสมบูรณ์ จากนันไปชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนทีย่านถนนกูรโ์ ก้
(Gurko Street) ทีนีท่านจะพบกับบ้านทีมีการอนุรกั ษ์ไวในแบบเดิม โดยบ้านแต่ละหลังนันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย
จากนันนําท่านเดินทางสู่เมืองรู เซ่ (Ruse) ซึงเป็ นเมืองทีมีพรหมแดนติดกับประเทศโรมาเนีย นําท่านข้ามพรหมแดนประเทศเพือ
เดินทางต่อไปยังเมืองบูคาเรสต์ (Bucharest) เมืองหลวงประเทศโรมาเนีย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพัี ก PULLMAN BUCHAREST WORLD TRADE CENTER HOTEL หรือเทียบเท่า

เมืองบราน – ปราสาทแดร็กคูล่า - บราซอฟ – จัตุรัสสภา - โบสถ์ดาํ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางไปยังเมืองบราน (Bran) เมืองทีมีชือเสียงในเรืองของตํานานผีดูดเลือดหรือความเชือทีว่าเมืองนีเป็ นทีอยู่ของแวม
ไพร์ในอดีต นําท่านเข้าชม ปราสาทบราน (Bran Castle) หรือทีรูจ้ ักกันในนาม ปราสาทแดร็กคูล่า สร้างขึนในปี ค.ศ.
เป็ นปราสาททีได้รบั การยกย่องว่าสวยงามทีสุดในโรมาเนียตังเด่นเป็ นสง่าอยู่บนยอด สร้างขึนเพือเป็ นป้อมควบคุมเส้นทางการค้า
และเก็บภาษี ระหว่างแคว้นวาลันเซียและแคว้นทรานซิลวาเนีย ภายในปราสาทมีหอ้ งต่างๆมากมาย ซึงจัดแสดงวิถีความเป็ นอยู่
ห้องแสดงอาวุธโบราณ ตูโ้ บราณอายุหลายร้อยปี ทีแกะสลักลวดลายงดงาม นอกจากนียังมี การจัดแสดงสิงของเครืองใช้อีก
มากมาย อิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

กลางวัน
บ่าย

คํา
ทีพัก

วันที
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง
จากนันนําท่านเดินทางต่อไปยังเมือง บราซอฟ (Brasov) ซึงเป็ นเมืองทีตังอยู่ทางทิศเหนือของเมืองบูคาเรสต์ เมืองบราซอฟเป็ น
เมืองใหญ่ทสุี ดแห่งแคว้นทรานซิลวาเนีย แคว้นทีสวยงามและมีชือเสียงของโรมาเนีย แคว้นนีเกิดขึนในศตวรรษที12 โดยชาวแซก
ซอนส์ซึงเคยถูกปกครองโดยชนชาติเยอรมันและเป็ นศูนย์กลางการค้าของชาวแซกซอนส์ อาคารโดยทัวไปจึงตกแต่งตามสไตล์
เยอรมัน นําท่านเทียวชมเมืองบราซอฟ (Brasov) หนึงในเมืองเพชรนํางามแห่งยุโรปตะวันออก นําท่านเดินทางสู่จัตุรัสสภา
(Piata Sfatului) ซึงเป็ นทีตังอาคารสภาชุมชนเมืองทีมีอายุกว่าพันปี จตุรสั แห่งเป็ นแหล่งชุมนุมของสถาปั ตยกรรมศิลป์ หลายสมัย
นับตังแต่อาคารแบบโรมาเนสก์ โบสถ์สไตล์เรอเนสซองซ์ โรงแรมแบบบาร๊อค รวมถึงร้านกาแฟภายในอาคารแบบโรโคโค ซึงสร้าง
ต่อเนืองกันมาหลายๆสมัย โดยจัตุรสั แห่งนีเป็ นทีมาของการขนานนามว่า "เมืองบราซอฟเมืองงามทีสุดในโรมาเนีย" จากนันนํา
ท่านเข้าชมโบสถ์ดาํ (Black Church) สร้างขึนในปี ค.ศ.
ใช้เวลาสร้างกว่าร้อยกว่าปี จัดเป็ นโบสถ์แบบศิลปะโกธิคทีใหญ่
ทีสุดของโรมาเนีย สาเหตุทีถูกเรียกว่าโบสถ์ดาํ เนืองมาจากในอดีตเมืองแห่งนีเคยถูกไฟไหม้ คราบดําจากเขม่าจึงไปเกาะทีผนัง
โบสถ์จนเป็ นสีดาํ ทะมึน จากนันนําท่านชมตลาดใจกลางเมืองบราซอฟ (Brasov market center) ตลาดนีเป็ นถนนระหว่างตึก
ขนาดใหญ่ยาวติดต่อกัน ข้าวของทีขายมีมากมายหลายชนิด ทังเสือผ้า กระเป๋ าหนัง เครืองสําอาง ของทีระลึก ฯลฯ อิสระให้ท่าน
ได้เดินเล่นและช้อปปิ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพัี ก HOTEL BELVEDERE หรือเทียบเท่า

เมืองซินายา - ปราสาทเปเลส - วิหารซินายา - สลานิค – เหมืองเกลือสลา
นิค - บูคาเรสต์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซินายา (Sinaia) อีกหนึงเมืองท่องเทียวทีตังอยู่ในมณฑลพราโฮวา(Prahova Country) โดยตัวเมืองนันตัง
ลึกเข้าไปในเทือกเขาคาร์เพเธียน(Carpathian Mountains) เป็ นเมืองรีสอร์ททีได้รบั ความนิยมเมืองหนึงของประเทศโรมาเนีย นํา
ท่านเข้าชมปราสาทเปเลส (Peles Castle) ซึงตังอยู่ในหุบเขาบูเชกิ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง ถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาที
มีทิวทัศน์สวยงาม ปราสาทนีสร้างขึนโดยเจ้าชายคาลอสที กษัตริยแ์ ห่งโรมาเนีย ในสมัยศตวรรษที เพือใช้เป็ นทีประทับในฤดู
ร้อน มีลกั ษณะคล้ายปราสาทสไตล์เยอรมัน ถึงแม้จะมีขนาดไม่ใหญ่โตเหมือนพระราชวังฤดูรอ้ นของประเทศอืนๆในยุโรป แต่ก็
ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นปราสาททีสวยทีสุดในโลกแห่งหนึง ไม่ใช่เพียงแค่ภายนอกอาคารเท่านัน แต่ภายในพระราชวังก็ลว้ น
ตกแต่งไว้อย่างวิจิตรประณีต ปั จจุบนั เป็ นสถานทีสาธารณะและพิพิธภัณฑ์ทเก็
ี บสมบัติลาค่
ํ าอีกแห่งหนึงของโรมาเนีย จากนันนํา

กลางวัน
บ่าย

คํา
ทีพัก

วันที
เช้า

ท่านแวะถ่ายรู ปด้านนอกกับวิหารซินายา (Sinaia Monastery) โดยวิหารนีตังอยู่บน ภูเขาซีนาย (Mount Sinai) ซึงเป็ นวิหาร
ขนาดใหญ่ของนิกายออโธดอกซ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง
นําท่านเดินทางสู่เมืองสลานิค (Slanic) ซึงตังอยู่ทางตอนเหนือของกรุงบูคาเรสต์ นําท่านเข้าชมเหมืองเกลือสลานิค (Slanic
Prahova Saltmine) เป็ นเหมืองเกลือทีมีขนาดใหญ่ทสุี ดในประเทศโรมาเนียและใหญ่ทสุี ดในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ ในอดีตเกลือ
มีความสําคัญมากเพราะเป็ นเครืองปรุงหลักในการถนอมอาหารของชาวยุโรป เหมืองเกลือแห่งนีอยู่ลึกลงไปใต้ดินถึง
เมตร
ผนังทัง ด้านเป็ นหินเกลือ เกิดจาก การเกาะกันของเกลือและเกิดเป็ นหินเกลือทีงอกและย้อยในถําอย่างสวยงาม เวลานําเกลือ
ออกไป เขาใช้วิธีสกัดออกมาเป็ นก้อน แล้วนําไปละลายนํา ปั จจุบันเหมืองเกลือแห่งนีเปิ ดให้บริการแบบธรรมชาติบาํ บัดเพราะ
อากาศภายในเหมืองมีไอละอองของนําเกลือ ทีเรียกว่า saline air microclimate เชือกันว่าสามารถช่วยบําบัดผูป้ ่ วยทีมีอาการ
ทางปอด เช่น หอบหืดได้ นําท่านเดินทางกลับสู่กรุ งบูคาเรสต์
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพัี ก PULLMAN BUCHAREST WORLD TRADE CENTER HOTEL หรือเทียบเท่า

บู ค าเรสต์ – อาคารรั ฐ สภา – ประตู ชั ย โรมาเนี ย น - ย่ า นเมื อ งเก่ า สนามบิน

18.30 น.
19.55 น.
22.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเทียวชมกรุ งบูคาเรสต์ (Bucharest) ซึงเป็ นเมืองหลวงและเมืองทีใหญ่ทสุี ดของประเทศโรมาเนีย นอกจากนียังเป็ นเมือง
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจหลักทีเจริญรุง่ เรืองทีสุดของประเทศ เมืองบูคาเรสต์ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ ล้านคน และเป็ น
เมื อ งที ใหญ่ ที สุด เป็ น อัน ดับ นํา ท่ านถ่ ายรู ป ด้านนอกบริเวณ อาคารรั ฐ สภาหรื อ ทําเนี ย บประธานาธิ บ ดี (Palace of
Parliament in Bucharest) ทีตังอยู่ใจกลางเมืองบูคาเรสต์ โดยทําเนียบประธานาธิบ ดีแห่ งนี ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นอาคาร
รัฐสภานีได้ชือว่ามีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา และมีจาํ นวนห้องมากถึง ,
ห้อง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง
นําท่านผ่านชมประตูชัยโรมาเนียน (Arcul de Triumf) ซึงสร้างเลียนแบบประตูชยั ในกรุงปารีส ในสถาปั ตยกรรมแบบโรมาเนีย
จากนันให้ท่านอิสระช้อปปิ งตามอัธยาศัยในย่านเมืองเก่าบูคาเรสต์ จากนันนําเดินทางสู่ สนามบิน เพือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสู่กรุงแฟรงก์เฟิ รต์ โดยสายการบินลุฟท์ฮนั ซ่า เทียวบินที LH 1421
ถึงสนามบินกรุงแฟรงก์เฟิ รต์ รอเปลียนเครือง
ออกเดินทางต่อไปยังกรุงเทพฯ โดยสายการบินลุฟท์ฮนั ซ่า เทียวบินที LH 772

วันที

กรุ งเทพฯ

กลางวัน

14.10 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ

ราคาแนะนําเพียง
Summer in Bulgaria – Romania
บัลแกเรีย - โรมาเนีย วัน คืน

โดยสายการบินบินลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์
กําหนดการเดินทาง

–
–

พ.ค.
มิ.ย.
มิ.ย.

ผู้ใหญ่พัก - ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตัว
ท่านละ

49,900.49,900.49,900.26,580.49,900.49,900.49,900.26,580.49,900.49,900.49,900.26,580.โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

พักเดียวเพิม
ท่านละ
5,900.5,900.5,900.-

เงือนไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ทีนังจะยืนยันเมือได้รบั เงินมัดจําแล้วเท่านัน
ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ีเดินทาง ทีมีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพือทําการจองคิวยืนวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมือได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
หากท่านทีต้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
การยืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั
นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู่คณะและยืน รายบุคคล (แสดงตน)
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที
หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจาก
การเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงหมด
ั

อัตราค่าบริการนีรวม

1

2.
3.
4.
5.
6.

ค่าตัวเครืองบิน ชันประหยัด (Economy Class) ทีระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน
จํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงือนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทียวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ

7.

8.
9.

ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิมเติมกับทางบริษัท
ได้
เบียประกันเริมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบียประกันเริมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีมีอายุตงแต่
ั แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7%

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครืองดืมทีสังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านําหนักเกินจากทางสาย
การบินกําหนดเกินกว่า 23 กก.และมากกว่า 1 ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทาง
หรือของมีค่าทีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีทสายการบิ
ี
นมีการปรับขึนราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิน (14 EUR)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 EUR)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศบัลแกเรียประมาณ 3,000 บาท (ชําระพร้อมเงินมัดจํา)

เงือนไขการชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํ เป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนจริง
ข้อมูลเบืองต้นในการเตรียมเอกสารยืนวีซ่าและการยืนวีซ่า
1.
2.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารทีดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึน
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืนวีซา่ หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า
เพือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าทีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมา
ระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าได้

3.
4.

5.

สําหรับผูเ้ ดินทางทีศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีตนพํานักหรือศึกษาอยู่
เท่านัน
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ตากว่
ํ า เดือน โดยนับวันเริมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตํากว่า เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไปยืน
คําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริษัทด้วย เนืองจากประวัติการเดินทางของ
ท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิงในการยืนคําร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตากว่
ํ า หน้า
ท่านทีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนันๆ และพาสปอร์ต
ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิมเติมเรืองตัวเครืองบินและทีนังบนเครืองบิน
1.
2.
3.

ทางบริษัทได้สาํ รองทีนังพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัวเครืองบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิการเรียกเก็บค่ามัดจําตัวเครืองบิน ซึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ , – , บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัวเครืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริง และรอ
Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ - เดือนเป็ นอย่างน้อย
นังที Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ จะนั
ี งต้องมีคุณสมบัติตรงตามทีสายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็ นผู้
ทีมี ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือ ผู้อืนได้อ ย่างรวดเร็วในกรณี ทีเครืองบิน มีปั ญ หา เช่ น สามารถเปิ ด ประตูฉุก เฉิ นได้ (นําหนัก
ประมาณ กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ทีนัง Long leg ขึนอยู่กับทางเจ้าหน้าที
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านัน

กรณียกเลิกการเดินทาง

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้งยกเลิก วัน ขึนไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทังหมด
แจ้งยกเลิกภายใน - วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ , บาท
แจ้งยกเลิกภายใน - วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ , บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใช้จ่ายทังหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที บริษัท
ฯกําหนดไว้ ( ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไป
ชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือนการเดินทางของ
ท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียืนวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ีซา่ จากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืนวีซ่า / ค่ามัดจําตัวเครืองบิน หรือค่าตัวเครืองบิน (กรณีออกตัวเครืองบิน
แล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีทกรุ
ี ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
ั
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าทัวร์ทงหมด
กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
ั
สงวนสิทธิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงหมด

ข้อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพัก

1.

2.
3.
4.

เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ ท่าน/ เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ
ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น เตียงใหญ่กบั เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอณ
ุ หภูมิตาํ
กรณีทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการ
ปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีมีลักษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเป็ นห้องเดียวอาจเป็ นห้องทีมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนํา ซึง
ขึนอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
่ บ ัลแกเรีย
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ ประมาณ 15 ว ันทําการ
ใชเ้ วลาทําการอนุม ัติวซ
ี า

***ไม่ตอ้ งมาแสดงตนทีสถานทูตในว ันยืนวีซา่ ***
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีออกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด
่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ในระหว่างยืนวีซา
่ มาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีท ัวร์ให้ร ับทราบตงแต่
**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซา
ั
ทท่
ี านทํา
่ ในครงนี
การจองท ัวร์เข้ามา เพือทําการแก้ไขในการขอวีซา
ั มิฉะนนหากท่
ั
านไม่แจ้งให้ทราบ
ี ต่อการขอวีซา
่ ของท่านในครงนี
อาจจะมีผลเสย
ั **

่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืนขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลียนแปลงกฎและเอกสารการยืนอยูเ่ รือย ๆ**
ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสําหรับประทับ
1. หน ังสอ
วีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือ
เดินทางจะต ้องไม่ชํารุด และต ้องไม่มรี อยขีดเขียน(หากมีจะถือเป็ นพาสปอร์ตชํารุด ต ้องทําใหม่)
หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํ ามาประกอบการยืนวีซา่ ด ้วย

ั
***ในกรณีทถื
ี อพาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พําน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทํางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
หรือน ักเรียน นก
ั ศก
่ า
่ งประเทศ กรุณ าแจ้งเจ้าหน้าทีของทางบริษท
ั ให้ทราบ
ท ันที เพราะการยืนขอวีซ่าจะมีเงือนไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิมเติม
และ บางสถานทูต อาจไม่สามารถยืนขอวีซ่ าในประเทศไทยได้ ข้อกํ าหนดนีรวมไปถึงผู ้
เดินทางทีถือพาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว จํานวน 2 ใบ (พืนหลัง
ขาวเท่านัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครืองประดับ ไม่
ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หล ักฐานการเงิน
3.1 Bank Certificate สกุ ล เงิน เป็ น EURO หรื อ US มี อ ายุ ไ ม่ เ กิน 1
เดือน (ต ้องสะกดชือให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต)
3.2 Bank Statement ย้อนหล ัง 6 เดือน เป็นภาษาอ ังกฤษ ทีออกจากทางธนาคาร (ต ้องสะกด
ชือให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต) อัปเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนยืนวีซา่
้ า
3.3 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง (บุคคลทีสามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่
พีน ้อง ทีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านัน)
้ า
3.3.1 Bank Guarantee จากผูท
้ รี ับรองค่าใชจ
่ ย สกุล เงินเป็ น EURO หรือ US มีอายุไม่เกิน 1
เดือน (ต ้องสะกดชือให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต)
้ า
3.3.2. สําเนา Bank Statement ย้อนหล ัง 6 เดือน เป็นภาษาอ ังกฤษ ของผูอ
้ อกค่าใชจ
่ ย ที
ออกจากทางธนาคาร (ต ้องสะกดชือของผู ้ออกค่าใช ้จ่ายให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต) อัปเดทไม่เกิน
15 วัน ก่อนยืนวีซา่
้ า
3.3.3.สําเนาหน้าพาสปอร์ต ของคนออกค่าใชจ
่ ยให้
้ า
ื ร ับรองค่าใชจ
3.3.4 หน ังสอ
่ ย(Sponsor Letter) ทีผู ้ออกค่าใช ้ให ้เป็ นคนเซ็นรับรอง

ี ด
ี ากประจํา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส

4. หล ักฐานการทํางาน
-

ื
เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีมีชอของผู
้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแจงการทํางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญา
เช่าที โฉนดทีดิน เป็ นตัน

-

เป็นพน ักงาน

หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริมทํางาน

(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คําว่า “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียืน)
-

ึ ษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีออกจากสถาบันทีกําลังศึกษาอยู่
น ักเรียนหรือน ักศก
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต)ใช ้คําว่า “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียืน)

่ นต ัว
5. เอกสารสว
-

สําเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

ใบเปลียนชือ-นามสกุล (ถ ้ามีการเปลียน)

่ นต ัวของท่านห้ามเซ็นสําเนาถูกต้องทุกกรณี***
***เอกสารสว
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยมารดา
จะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้อง
คัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หน ้าพาสปอร์ตบิดามา

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทังบิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต ้นสังกัด พร ้อม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
ว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
*** กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี บิดาและมารดาต ้องลงชือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่

7. ท่านห ้ามเซ็น รับรองสําเนาถูกต ้องเด็ดขาด

่ อาจมีการปร ับเปลียนและขออ ัพเดทเพิมเติมได้ทก
เอกสารยืนวีซา
ุ เวลา หาก
ทางสถานทูตแจ้งขอเพิมเติม

่ ประเทศบ ัลแกเรีย
แบบฟอร์มสําหร ับกรอกข้อมูลยืนวีซา
่ มาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีท ัวร์ให้ร ับทราบตงแต่
**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซา
ั
ทท่
ี านทํา
่ ในครงนี
การจองท ัวร์เข้ามา เพือทําการแก้ไขในการขอวีซา
ั มิฉะนนหากท่
ั
านไม่แจ้งให้ทราบ
ี ต่อการขอวีซา
่ ของท่านในครงนี
อาจจะมีผลเสย
ั **

(กรุณากรอกข ้อมูลให ้ครบถ ้วนตามความเป็ นจริง เนืองจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา่ ของท่าน)
ชือ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
3. ชือตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศทีเกิด……………………………………………………………………………….…………………
7. สัญชาติปัจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปั จจุบัน…………………………..
8. เพศ
9. สถานภาพ

ชาย

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หม ้าย (คูส
่ มรสเสียชีวต
ิ )

อืนๆ (โปรดระบุ)…………….
ื และทีอยู่ ผู ้ปกครอง
10. ในกรณีทผู
ี ้สมัครขอวีซา่ เป็ นเด็ก อายุตํากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ให ้ใส่ชอ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………..…
่
้ อวีซา
11. ทีอยูป
่ ั จจุบันของผูข
………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………..……………
E-MAIL (ต้องระบุ)............................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือทีติดต่อได ้..................................................................
12. อาชีพปั จจุบัน (หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เช่น ขายเสือผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น)
.......................................................................................................
13. ชือบริษัทหรือร ้านค ้า และทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สําหรับนักเรียน นั กศึกษา กรุณากรอกชือ ทีอยู่
ของสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……….……
14. วีซา่ เชงเกนทีเคยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ่
ี านมา
ไม่เคย

เคยได ้ ใช ้ได ้ตังแต่วันที..........................ถึงวันที............................

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิวมือเพือการขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที หากทราบ)................................................

่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสําเนาหน้าวีซา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลก
ู ค้าเคยมีวซ
ี า
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืนออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื และความสัมพันธ์..........................
กรุณาระบุชอ

สิงทีช่วยในการดํารงชีพ
เงินสด

…………………………………………………..…...........
สิงทีช่วยในการดํารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพักทีมีผู ้จัดหาให ้

ชําระค่าทีพักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใช ้จ่ายทังหมดระหว่างพํานักมีผู ้ออกให ้

ชําระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชําระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืนๆ (โปรดระบุ)

อืนๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพินจ
่ นเกียวข้องใดๆทงส
ิ
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว
ั น
ทงนี
ั บริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั

