รหัสทัวร B2B2000362

ทัวรโรมาเนีย บัลแกเรีย TAKE ME TO DRACULA CASTLE 8 วัน 5 คืน (EK)
บูคาเรสต | บราซอฟ | ปราสาทแดร็กคูลา | ปราสาทเปเลส | เหมืองเกลือสลานิค |
อารามมรดกโลกรีลา | โซเฟย

เส้นทางการเดินทาง
วันที . กรุงเทพฯ
วันที . ดูไบ - บูคาเรสต์ - บราซอฟ – จัตรุ สั สภา - ตลาดใจกลางเมืองบราซอฟ
วันที . โบสถ์ดาํ – เมืองบราน – ปราสาทแดร็กคูล่า - ซินายา - วิหารซินายา
วันที . ปราสาทเปเลส - สลานิค – เหมืองเกลือสลานิค – บูคาเรสต์ – ประตูชยั โรมาเนียน - ย่านเมืองเก่าบูคาเรสต์
วันที . อาคารรัฐสภา – ไกเออร์จู - เวลีโค ทาร์โนโว – ปราสาทซารีเวทส์ - ย่านถนนกูรโ์ ก้
วันที . เมืองเก่าพลอฟดิฟ – รีลา่ – อารามมรดกโลกรีลา่ – พิพิธภัณฑ์ริลา่ – โซเฟี ย
วันที . มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี – โบสถ์เซนต์โซเฟี ย - ย่านไวโตช่า บูเลอวาร์ด - โซเฟี ย - สนามบิน
วันที . กรุงเทพฯ

วันที่ 1

กรุงเทพฯ

23.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8

เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาทีค
่ อยตอนรับและอํานวยความ

วันที่ 2

03.30 น.
07.15 น.

09.45 น.

สะดวก

ดูไบ - บูคาเรสต - บราซอฟ – จัตุรส
ั สภา - ตลาดใจกลางเมืองบราซอฟ

ออกเดินทางสูด
 ูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเที่ยวบินที่ EK 377
เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครือ
่ ง

** คณะออกเดินทางตัง้ แตวันที่ 04 เม.ย. 63 เดินทางถึงเวลา 06.55 น.**

นําทานเดินทางตอไปยังเมืองบูคาเรสต โดยสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบินที่ FZ
1797

** คณะออกเดินทางตัง้ แตวันที่ 04 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 10.20 น. และ
13.20 น.

เดินทางถึงเวลา 14.40 น.**

เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติโอโธเพนนี เมืองบูคาเรสต (Bucharest) ประเทศ
โรมาเนีย (Bucharest) (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชัว่ โมง) นําทานผานพิธี

การตรวจคนเขาเมือง และดานศุลกากร จากนัน
้ นําทานเดินทางตอไปยังเมืองบราซอฟ

(Brasov) ซึง่ เปนเมืองที่ตงั้ อยูท
 างทิศเหนือของเมืองบูคาเรสต เมืองบราซอฟเปนเมือง

ใหญที่สุดแหงแควนทรานซิลวาเนีย แควนที่สวยงามและมีชอ
ื่ เสียงของโรมาเนีย แควนนี้

เกิดขึ้นในศตวรรษที1่ 2 โดยชาวแซกซอนสซงึ่ เคยถูกปกครองโดยชนชาติเยอรมันและเปน

ศูนยกลางการคาของชาวแซกซอนส อาคารโดยทั่วไปจึงตกแตงตามสไตลเยอรมัน นํา
ทานชมเมืองบราซอฟหนึง่ ในเมืองเพชรนํา้ งามแหงยุโรปตะวันออก นําทานเดินทางสู

จัตุรัสสภา (Piata Sfatului) ซึ่งเปนที่ตงั้ อาคารสภาชุมชนเมืองทีม
่ ีอายุกวาพันป จัตุรัส
แหงเปนแหลงชุมนุมของสถาปตยกรรมศิลปหลายสมัย นับตัง้ แตอาคารแบบโรมาเนสก

โบสถสไตลเรอเนสซองซ โรงแรมแบบบารอค รวมถึงรานกาแฟภายในอาคารแบบโรโคโค
ซึ่งสรางตอเนื่องกันมาหลายๆสมัย โดยจัตุรัสแหงนี้เปนที่มาของการขนานนามวา "เมือ
งบราซอฟเมืองงามที่สุดในโรมาเนีย" จากนั้นนําทานชมตลาดใจกลางเมืองบราซอฟ

(Brasov market center) ตลาดนี้เปนถนนระหวางตึกขนาดใหญยาวติดตอกัน ขาว
ของที่ขายมีมากมายหลายชนิด ทั้งเสื้อผา กระเปาหนัง เครื่องสําอาง ของที่ระลึก ฯลฯ
คํ่า

อิสระใหทานไดเดินเลนและชอปปง ﻤตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ที่พก
ั

เดินทางเขาสูที่พก
ั HOTEL BELEVEDERE BRASOV หรือเทียบเทา

วันที่ 3

โบสถดํา – เมืองบราน – ปราสาทแดร็กคูลา - ซินายา - วิหารซินายา

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเขาชมโบสถดาํ (Black Church) สรางขึ้นในป ค.ศ. 1383 ใชเวลาสรางกวา
รอยกวาป จัดเปนโบสถแบบศิลปะโกธิคที่ใหญที่สุดของโรมาเนีย สาเหตุทถ
ี่ ก
ู เรียกวา

โบสถดํา เนื่องมาจากในอดีตเมืองแหงนี้เคยถูกไฟไหม คราบดําจากเขมาจึงไปเกาะที่ผนัง
โบสถจนเปนสีดําทะมึน นําทานเดินทางไปยังเมืองบราน (Bran) เมืองที่มชี ื่อเสียงใน

เรื่องของตํานานผีดด
ู เลือดหรือความเชือ
่ ทีว่ าเมืองนี้เปนทีอ
่ ยูของแวมไพรในอดีต นําทาน
เขาชม ปราสาทบราน (Bran Castle) หรือที่รูจก
ั กันในนาม ปราสาทแดร็กคูลา

สรางขึ้นในปค.ศ. 1377 เปนปราสาทที่ไดรับการยกยองวาสวยงามที่สุดในโรมาเนียตั้ง
เดนเปนสงาอยูบนยอด สรางขึ้นเพือ
่ เปนปอมควบคุมเสนทางการคา และเก็บภาษี

ระหวางแควนวาลันเซียและแควนทรานซิลวาเนีย ภายในปราสาทมีหองตางๆมากมาย

ซึ่งจัดแสดงวิถค
ี วามเปนอยู หองแสดงอาวุธโบราณ ตูโบราณอายุหลายรอยปที่แกะสลัก

ลวดลายงดงาม นอกจากนี้ยงั มีการจัดแสดงสิง่ ของเครือ
่ งใชอีกมากมาย อิสระใหทา นได
กลางวัน
บาย

ชมและถายรูปตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นําทานเดินทางสู เมืองซินายา (Sinaia) อีกหนึ่งเมืองทองเที่ยวทีต
่ ั้งอยูในมณฑลพราโฮ
วา(Prahova Country) โดยตัวเมืองนั้นตั้งลึกเขาไปในเทือกเขาคารเพเธียน

(Carpathian Mountains) เปนเมืองรีสอรทที่ไดรับความนิยมเมืองหนึง่ ของประเทศ

โรมาเนีย จากนั้นนําทานแวะถายรูปดานนอกกับวิหารซินายา (Sinaia Monastery)
โดยวิหารนี้ตงั้ อยูบ
 น ภูเขาซีนาย (Mount Sinai) ซึง่ เปนวิหารขนาดใหญของนิกาย

คํ่า

ที่พก
ั

วันที่ 4
เชา

ออโธดอกซ

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั INTERNATIONAL SINAIA หรือเทียบเทา

ปราสาทเปเลส - สลานิค – เหมืองเกลือสลานิค – บูคาเรสต – ประตูชัยโรมาเนียน
- ยานเมืองเกาบูคาเรสต

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเขาชมปราสาทเปเลส (Peles Castle) ซึ่งตั้งอยูในหุบเขาบูเชกิ ทางตะวันตก

เฉียงเหนือของเมือง ถูกลอมรอบไปดวยภูเขาที่มีทวิ ทัศนสวยงาม ปราสาทนี้สรางขึ้นโดย
เจาชายคาลอสที่ 1 กษัตริยแ หงโรมาเนีย ในสมัยศตวรรษที่ 19 เพื่อใชเปนที่ประทับใน
ฤดูรอน มีลก
ั ษณะคลายปราสาทสไตลเยอรมัน ถึงแมจะมีขนาดไมใหญโตเหมือน

พระราชวังฤดูรอนของประเทศอื่นๆในยุโรป แตก็ไดรบ
ั การยกยองวาเปนปราสาทที่สวย
ที่สุดในโลกแหงหนึง่ ไมใชเพียงแคภายนอกอาคารเทานั้น แตภายในพระราชวังก็ลว น

ตกแตงไวอยางวิจิตรประณีต ปจจุบันเปนสถานที่สาธารณะและพิพธิ ภัณฑที่เก็บสมบัติลํ้า
กลางวัน

บาย

คาอีกแหงหนึ่งของโรมาเนีย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นําทานเดินทางสูเ มืองสลานิค (Slanic) ซึง่ ตัง้ อยูทางตอนเหนือของกรุงบูคาเรสต นํา

ทานเขาชมเหมืองเกลือสลานิค (Slanic Prahova Saltmine) เปนเหมืองเกลือทีม
่ ี

ขนาดใหญที่สุดในประเทศโรมาเนียและใหญทส
ี่ ุดในยุโรปตะวันออกเฉียงใต ในอดีตเกลือ
มีความสําคัญมากเพราะเปนเครือ
่ งปรุงหลักในการถนอมอาหารของชาวยุโรป เหมือง
เกลือแหงนี้อยูลก
ึ ลงไปใตดินถึง 210 เมตร ผนังทัง้ 4 ดานเปนหินเกลือ เกิดจาก การ

เกาะกันของเกลือและเกิดเปนหินเกลือที่งอกและยอยในถํา้ อยางสวยงาม เวลานําเกลือ

ออกไป เขาใชวธิ ีสกัดออกมาเปนกอน แลวนําไปละลายนํ้า ปจจุบันเหมืองเกลือแหงนี้เปด
ใหบริการแบบธรรมชาติบาํ บัดเพราะอากาศภายในเหมืองมีไอละอองของนํา้ เกลือ ที่

เรียกวา saline air microclimate เชื่อกันวาสามารถชวยบําบัดผูปว ยทีม
่ ีอาการทาง
ปอด เชน หอบหืดได จากนั้นนําทานเดินทางไปยังเมืองบูคาเรสต (Bucharest) เมือง

หลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศโรมาเนีย นอกจากนี้ยงั เปนเมืองอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจหลักที่เจริญรุง เรืองที่สุดของประเทศ เมืองบูคาเรสต มีประชากรอาศัยอยู

ประมาณ 2 ลานคน และเปนเมืองที่ใหญที่สุดเปนอันดับ 6 นําทานผานชมประตูชัย
โรมาเนียน (Arcul de Triumf) ซึง่ สรางเลียนแบบประตูชัยในกรุงปารีส ใน

สถาปตยกรรมแบบโรมาเนีย จากนัน
้ ใหทา นอิสระชอปปﻤงตามอัธยาศัยในยานเมืองเกา
คํ่า

ที่พัก

วันที่ 5
เชา

บูคาเรสต

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั PULLMAN BUCHAREST WORLD TRADE CENTER

HOTEL หรือเทียบเทา

อาคารรัฐสภา – ไกเออรจู - เวลีโค ทารโนโว – ปราสาทซารีเวทส - ยานถนนกูรโก

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานถายรูปดานนอกบริเวณ อาคารรัฐสภาหรือทําเนียบประธานาธิบดี (Palace

of Parliament in Bucharest) ที่ตงั้ อยูใจกลางเมืองบูคาเรสต โดยทําเนียบ

ประธานาธิบดีแหงนี้ ไดรับการยกยองวาเปนอาคารรัฐสภานี้ไดชอ
ื่ วามีขนาดใหญเปน

อันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา และมีจํานวนหองมากถึง

10,000 หอง จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองไกเออรจู (Giurgiu) ซึง่ เปนเมืองที่มพ
ี รหม

แดนติดกับประเทศบัลแกเรีย

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทานขามพรหมแดนประเทศเพื่อเดินทางตอไปยังเมืองเวลีโค ทารโนโว (Veliko

Tarnovo) ซึง่ เปนเมืองเกาแกแหลงชุมชนของชาวอัลบาเนียและชาวกรีซที่เขามาตั้ง

รกรากตัง้ แตสมัยศตวรรษที่ 16 ตัง้ อยูรม
ิ แมนาํ้ ยานตา ที่มค
ี วามใสสะอาดราวกับกระจก
สะทอนอยูเบือ
้ งลาง และยังตั้งอยูบ
 นเนินเขาถึงสามลูก คือ ทซาเรเวทส ทราเปซีทซา

และซเวทา โกรา นอกจากนั้นยังเคยเปนเมืองหลวงแหงที่สองของอาณาจักรบัลแกเรีย

เปนเมืองทีม
่ ีปอมปราการ โบสถ พิพธิ ภัณฑ มากมาย นอกจากนี้แลวแหงประวัตศ
ิ าสตร
แหงนี้ยงั ไดชื่อวาเปนหนึ่งในดินแดน ทีม
่ ีการตัง้ ถิ่นฐานทีเ่ กาแกที่สุดในบัลแกเรียอีกดวย

ใหทานไดชมอาคารบานเรือนสวยงามแปลกตาที่ปลูกสรางแบบสถาปตยกรรมผสมผสาน
แบบ Bulgarian National Revival ซึง่ บางทีก็ถก
ู เรียกวา บัลแกเรียนเรอเนสซองซ
(Bulgarian Renaissance) นําทานเขาชมปราสาทซารีเวทส (Tsarevets

Castle) เปนปอมปราการในยุคกลางที่สําคัญและมีชื่อเสียงที่สุดแหงหนึง่ ของโลกที่

ตั้งอยูบริเวณริมแมนํ้ายานตา ซึง่ ในอดีตเปนทีอ
่ ยูอาศัยของกษัตริยและมีโบสถที่ในเปน

สถานทีป
่ ระกอบพิธก
ี รรมทางศาสนา แตในปจจุบันไดมีการตกแตงดวยศิลปะรวมสมัยที่
สวยงามและแปลกตา ปจจุบันไดมก
ี ารทํานุบํารุงรักษาอยูตลอดเวลาจึงทําใหปอม

ปราการแหลงนีอ
้ ยูในลักษณะทีค
่ อนขางสมบูรณ จากนั้นไปชมความงดงามของอาคาร

บานเรือนที่ยานถนนกูรโ ก (Gurko Street) ที่นี่ทานจะพบกับบานทีม
่ ก
ี ารอนุรก
ั ษไวใน

แบบเดิม โดยบานแตละหลังนั้นมีคุณคาทางประวัตศ
ิ าสตรมากมาย นําทานเดินทางไปยัง
เมืองพลอฟดิฟ (Plovdiv) เปนเมืองศูนยกลางการบริหารและการปกครองของจังหวัด
พลอฟดิฟ ทีม
่ ค
ี วามใหญเปนอันดับสองของประเทศ มีประชากรประมาณ 350,000

คน ใหทานไดชมวิวทิวทัศนที่สวยงามระหวางทาง ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่ปลูกดอกไมที่ใช
ทําหัวนํ้าหอม และฟารมปศุสต
ั วตา งๆ

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

วันที่ 6

เมืองเกาพลอฟดิฟ – รีลา – อารามมรดกโลกรีลา – พิพธ
ิ ภัณฑรล
ิ า – โซเฟย

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

ที่พก
ั

นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั IMPERIAL PLOVDIV หรือเทียบเทา

นําทานชม เมืองเกาพลอฟดิฟ (Plovdiv Old City) เปนเขตเมืองเกาบนถนนทีป
่ ูดว ย
แผนหินโบราณ เปนสวนที่เกาแกของตัวเมืองไดรับการอนุรก
ั ษทางสถาปตยกรรม ซึ่งทํา
ให เมืองพลอฟดิฟ ยังคงมีกลิ่นอายของยุคเรอเนสซองซจนถึงปจจุบน
ั ทําใหสภาพ

บานเรือนตึกตางๆยังคงอนุรก
ั ษไวซึ่งรูปแบบเดิม คงเหลือไวใหนักทองเที่ยวที่มาเยือน

ผานชมโบราณสถานโรงละครกลางแจงแบบโรมัน (Philippopolis Theatre) ทีม
่ อ
ี ายุ

กวา 2,000 ป ที่ยงั คงสภาพสมบูรณ และ สภาโรมัน (Roman Forum) ผานชมสุเหรา

โบราณ (Dzhumaya Mosque) สรางขึ้นในศตวรรษที่ 14 ในชวงการปกครองของออต

โตมันเติรก โดยสรางทับลงไปบนโบสถคริสตเกาเซนตเพตกา ใชเสาขนาดใหญสี่เสา

ครอมเหนือโถงใตดิน 9 โถง โดมสุเหราเคลือบทับดวยตะกัว่ และมีหอขานสูงถึง 23

เมตร โรงอาบนาแบบตุรกีโบราณ (Turkish Bath) อายุยอนหลังไปในคริสตศตวรรษที่

16 ที่ยงั คงสภาพสมบูรณ ปจจุบันใชเปนศูนยวัฒนธรรม จากนั้นใหทานไดอิสระเดินเลือก
ซื้อสินคา ณ ถนนคนเดิน อาทิเชน ผลิตภัณฑจากดอกกุหลาบซึง่ เปนสินคาขึ้นชื่อของ

ประเทศบัลแกเรียที่เปนไมวาจะเปน สบู นํา้ มันหอมที่สกัดจากดอกกุหลาบ โลชั่นทาผิว ที่
หรือ เสื้อผา กระเปา รองเทา ฯลฯ จากนั้นนําทานออกเดินทางไปยังเมืองรีลา (Rila) ซึ่ง
เปนเมืองทีต
่ ั้งอยูบนภูเขาทางดานตะวันตกเฉียงใตของประเทศ เปนภูเขาสูงที่สุด

กลางวัน
บาย

บัลแกเรียและเทือกเขาบอลขาน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นําทานเขาชมอารามมรดกโลกรีลา (Rila Monastery) เปนอารามของคริสตนก
ิ าย
ออโธดอกซทม
ี่ ีชื่อเสียงที่สด
ุ และมีผูเยี่ยมชมมากที่สด
ุ ของบัลกาเรีย ตัง้ อยูบนจุดที่มวี วิ

ทิวทัศนสวยงามของภูเขารีลา ซึง่ สามารถมองเห็นแมนาํ้ ริลสกาและแมนาํ้ ดรุสยา วิทซา
ที่อยูเบื้องลางได อารามแหงนีก
้ อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 10 โดยนักบุญจอหน แหงรีลา
(ST.John of Rila) อารามรีลาถือเปนศูนยกลางของจิตวิญญาณที่ใหญที่สุดของ

ประเทศบัลกาเรีย และเปนจุดหมายในการเดินทางแสวงบุญของคริสตศาสนิกชนในนิกาย
ออโธดอกซจากทัว่ โลก อารามแหงนีถ
้ ือเปนอนุสรณสถานของสถาปตยกรรมและความ
มั่งคัง่ ของวัฒนธรรมและศิลปะของบัลแกเรีย สัญญลักษณรูปเคารพ ที่อารามนี้มขี นาด

ใหญที่สุดและทําดวยทองคําแทเพียงแหงเดียวในบัลแกเรีย นอกจากนี้อารามเปนแหลง

สะสมทรัพยสมบัตแิ ละวัสดุวรรณกรรมอายุกวารอยป อีกจํานวนมาก อารามนี้ไดรับการ
ขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกในปค.ศ.1983 นําทานเขาชมพิพธ
ิ ภัณฑรล
ิ า(Rila

Museum) ซึ่งภายในไดเก็บสมบัติลาํ่ คามากมายของอารมหลวงแหงนี้รวมถึงเรื่องราว

ของประวัติศาสตรตงั้ แตสมัยคริสตศตวรรษที่ 10 โดยจัดแสดงเปนหองๆ เชน หองที่จด
ั
แสดงเครือ
่ งแตงกายของทานอารคบิชอป หองที่จัดแสดงเครือ
่ งพิมพกระดาษที่ทําจาก
แผนทองแดง หองที่จัดแสดงไมกางเขนที่แกะสลักดวยมือทีม
่ ค
ี วามละเอียดสูงมากจึง

สามารถสื่ออารมณออกมาทางสีหนาไดอยางชัดเจนใชในเวลาแกะสลักกวา 12 ปจึงเสร็จ

จากนั้นนําทานเดินทางไปยังเมืองโซเฟย (Sofia) ซึง่ เปนเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สด
ุ
ของสาธารณรัฐบัลแกเรีย และ มีประชากรเปนอันดับที่ 47 ของสหภาพยุโรป ตั้งอยูทาง
ตะวันตก ของบัลแกเรีย ตัง้ อยูเชิงเขาวิโตชา เปนเมืองทีม
่ ีประวัตศ
ิ าสตร เกาแกยาวนาน

ถึง 7,000 ป ซึ่งยังคงเหลือรองรอยใหเห็นจากโบราณสถานในยุคตางฯ แตเปนที่นา

เสียดายทีถ
่ ูกทําลายเสียหายไปมาก เมื่อครัง้ สงครามรัสเซีย – ตุรกี เมื่อ 200 กวาปที่
แลว โซเฟย ยังเปนเมืองศูนยกลางของการขนสง สินคาทางบกที่สาํ คัญของคาบสมุทร
บอลขานอีกดวย

คํ่า

ที่พก
ั
วันที่ 7
เชา

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั NOVOTEL SOFIA หรือเทียบเทา

มหาวิหารอเล็กซานเดอร เนฟสกี – โบสถเซนตโซเฟย - ยานไวโตชา บูเลอวารด โซเฟย - สนามบิน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานชมมหาวิหารอเล็กซานเดอร เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral)

ซึ่งถือเปนมหาวิหารคริสตจักรนิกายออโธดอกซที่ใหญอันดับตนๆของภูมิภาค กอสรางใน
แบบโดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ตกแตงดวยหินออนทีว่ ิจต
ิ รตระการตา สามารถจุผูเขาทํา
พิธีไดประมาณ 10,000 คน ซึง่ ออกแบบโดยสถาปนิค อเล็กซานเดอร โพมีรานทเซฟ
จากนั้นนําทานชม โบสถเซนตโซเฟย (Sofia Synagogue) ซึ่งตัง้ อยูใกลๆกับมหา
วิหาร เปนสถานทีท
่ ี่มค
ี วามสวยงาม และยังไดชื่อวาเปนโบสถยิวที่ใหญที่สด
ุ ในยุโรป
ตะวันออกเฉียงใต และใหญเปนอันดับสามในทวีปยุโรป โบสถแหงนีม
้ ีรป
ู แบบ

สถาปตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง ฟริดริช กรูนัน

เกอร (Friedrich Grünanger) จากนั้นผานชมพระราชวังเดิมที่ จัตรุ ัสบัทเทนเบิรก
(Battenberg Square) ซึง่ ปจจุบันพระราชวังแหงนี้ ไดกลายเปนหอศิลปแหงชาติ

(National Art Gallery) นําทานผานชม สวนสาธารณะเกาประเมืองโซเฟย ผานชม

ทําเนียบประธานาธิบดีและโบสถเซนตจอรจ (St. George) เปนโบสถคริสตทถ
ี่ ูกสราง

ขึ้นโดยชาวโรมัน ในศตวรรษที่ 4 กอสรางโดยใช อิฐแดง และยังถือวาเปนอาคารเกาแก
ที่สุดในโซเฟย จากนั้นใหทา นไดอิสระเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัยในยานไวโตชา บูเลอ
วารด (Vitosha Boulevard) ยานชอปปง ﻤที่มีชอ
ื่ เสียงของเมืองโซเฟยอีกแหงหนึ่ง

และยังเปนถนนคนเดินในยามคํ่าคืน ซึง่ จะมีหา งสรรพสินคา และรานรวงตางๆ รวมไปถึง
11.00 น.

14.10 น.

รานอาหาร รานชา กาแฟ และบารตา งๆ ไวใหไดนงั่ พักผอนหยอนกาย
จากนั้นนําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อเดินทางกลับสูก
 รุงเทพฯ

ออกเดินทางกลับสูก
 รุงดูไบ โดยสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบินที่ FZ 0758

** คณะออกเดินทางตัง้ แตวันที่ 04 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 16.10 น. และ
เดินทางถึงเวลา 22.05 น.**

20.55 น.

ถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครือ
่ ง

03.05 น.

ออกเดินทางตอสูก
 รุงเทพดวยเที่ยวบิน EK 384

วันที่ 8

12.05 น.

กรุงเทพฯ

** คณะออกเดินทางตัง้ แตวันที่ 04 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 02.50 น. และ
เดินทางถึงเวลา 12.15 น.**

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ

ราคแนะนําเพียง TAKE ME TO DRACULA CASTLE

โรมาเนีย – บัลแกเรีย 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)
กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพก
ั 2-3 ทาน
ทานละ

เด็กอายุไมเกิน 12 ป

เด็กอายุไมเกิน 12 ป

ทานละ

ทานละ

(เสริมเตียง)

(ไมเสริมเตียง)

ไมรวมตั๋ว

พักเดี่ยวเพิม
่

ทานละ

ทานละ

03-10 มี.ค. 63

45,900.-

45,900.-

45,900.-

23,600.-

5,900.-

04-11 เม.ย. 63

51,900.-

51,900.-

51,900.-

26,100.-

5,900.-

11-18 เม.ย. 63

52,900.-

52,900.-

52,900.-

26,100.-

5,900.-

23-30 เม.ย. 63

46,900.-

46,900.-

46,900.-

24,600.-

5,900.-

07-14 พ.ค. 63

46,900.-

46,900.-

46,900.-

24,600.-

5,900.-

18-25 มิ.ย. 63

46,900.-

46,900.-

46,900.-

24,600.-

5,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย
่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการใหบริการ
1.

2.

ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับ

เงินมัดจําแลวเทานั้น

สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม
่ อ
ี ายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อ

ทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสง สําเนาหนาพาสปอรตทาง
บริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

3.

เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาได

4.

หากทานที่ตอ
 งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลก
ู คาอยูต
 างจังหวัด) ใหทาน

5.

6.

ทันที

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง
เจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจา ยที่เกิดขึ้น

การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไม

เหมือนกัน ทั้งแบบหมูค
 ณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถาม
ขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่

หากในคณะของทานมีผต
ู องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก,

ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกิน
กวา 4-5 ชัว่ โมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของทานเอง เนือ
่ งจากการเดินทางเปนหมูค
 ณะ หัวหนาทัวรมค
ี วาม
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทงั้ หมด
อัตราคาบริการนี้รวม
1

คาตัว๋ เครือ
่ งบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอม

คณะ (ในกรณีมค
ี วามประสงคอยูต
 อ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภ
 ายใตเงือ
่ นไข

ของสายการบิน)

2.

คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

4.

คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

3.

คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ

5.

6.
7.

คาอาหารตามที่ระบุในรายการ

คาเขาชมสถานที่ทอ
 งเที่ยวตามรายการ

คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่)

คาประกันอุบต
ั ิเหตุคม
ุ ครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ
1,000,000 บาท

คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม

เงื่อนไขกรมธรรม)

ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได

เบี้ยประกันเริม
่ ตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริม
่ ตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มอ
ี ายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **
8.
9.

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั ิเหตุ 1.5 ลานบาท]

คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
คาภาษีมูลคาเพิม
่ 7%

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.

2.

คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

คาใชจา ยสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดืม
่ ที่สงั่ พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด,

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํา้ หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา

30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรค

3.
4.
5.

6.
7.

ประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคา ที่สญ
ู หายในระหวางการเดินทาง เปนตน

คาธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน
้ ราคา

คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึง่ ทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทาน
เอง

คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (14 EUR)

คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 EUR)

คาธรรมเนียมวีซาประเทศบัลแกเรียประมาณ 3,000 บาท (ชําระพรอมเงินมัดจํา)

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง

หากทานไมผา นการอนุมต
ั ิวีซา หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา
1.

2.

การพิจารณาวีซา เปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารทีด
่ ี

และถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น

กรณีทา นใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซา ของ

ทาน ซึง่ บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอ
 นขางนานและอาจไมสามรถดึง
เลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัตวิ ีซาได

3.

สําหรับผูเดินทางที่ศก
ึ ษาหรือทํางานอยูตา งประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซา

4.

หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริม
่ เดินทางออกนอก

ดวยตนเองในประเทศทีต
่ นพํานักหรือศึกษาอยูเ ทานั้น

ประเทศ หากนับแลวตํา่ กวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือ

เดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษท
ั ดวย

เนื่องจากประวัตก
ิ ารเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวี
5.

ซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา
ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทาง
ราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นงั่ บนเครื่องบิน
1.

ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋ เครือ
่ งบินแลว หากทานยกเลิก

ทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตัว๋

เครื่องบิน ซึง่ มีคา ใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและ
ชวงเวลาเดินทาง

2.

3.

หากตัว๋ เครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจา ยตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน

ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย

นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉก
ุ เฉิน และผูที่จะนัง่ ตองมี

คุณสมบัตต
ิ รงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท
 ี่มรี างกายแข็งแรง และ

ชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญ
 หา เชน สามารถเปดประตู
ฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทม
ี่ ีปญหาทางดานสุขภาพและ

รางกาย และอํานาจในการใหทน
ี่ ั่ง Long leg ขึ้นอยูก
 ับทางเจาหนาที่เช็คอินสาย

การบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.

แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง

คืนคาใชจา ยทัง้ หมด

2.

แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง

เก็บคาใชจา ย ทานละ 10,000

3.

แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง

เก็บคาใชจา ย ทานละ 20,000

4.

แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

5.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี

บาท

บาท

ทั้งหมด

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป)

เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน
6.

บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่ จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน ไปยังคณะตอไปแตทั้งนีท
้ าน

จะตองเสียคาใชจา ยที่ไมสามารถเรียกคืนไดคอ
ื คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และ
7.

คาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ

กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบ
ั การอนุมต
ั วิ ีซาจากทางสถานทูต (วีซา ไมผาน) และทานได

ชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน

คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครือ
่ งบิน หรือคาตัว๋ เครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครือ
่ งบินแลว) คาสวนตางในกรณีทก
ี่ รุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน

8.

กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

9.

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการหามของ

การไมคืนคาทัวรทั้งหมด

เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวร
ทั้งหมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหอ
 งพัก

แบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3

เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมตด
ิ กันและบางโรงแรม อาจจะ
ไมมห
ี องพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

2.

โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มี

3.

กรณีทม
ี่ งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

4.

อุณหภูมต
ิ ํ่า

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพือ
่ ให
เกิดความเหมาะสม

โรงแรมในยุโรปทีม
่ ีลก
ั ษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจ

เปนหองทีม
่ ีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูก
 บ
ั การออกแบบของแตละ
โรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลก
ั ษณะแตกตางกัน

เอกสารประกอบการขอวีซาบัลแกเรีย

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 15 วันทําการ

***ไมตองมาแสดงตนที่สถานทูตในวันยื่นวีซา***

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และ
สําเนา 1 ชุด

ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได

**หากทานเคยโดนปฏิเสธการขอวีซามากอน กรุณาแจงเจาหนาที่ทัวรใหรับทราบตั้งแตที่ทานทําการจองทัวรเขา
มา เพื่อทําการแกไขในการขอวีซาในครั้งนี้ มิฉะนั้นหากทานไมแจงใหทราบ อาจจะมีผลเสียตอการขอวีซาของ
ทานในครั้งนี้**

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรื่อย ๆ**

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซา
อยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทาง

จะตองไมชํารุด และตองไมมีรอยขีดเขียน(หากมีจะถือเปนพาสปอรตชํารุด ตองทําใหม) หนังสือเดินทางเลมเกา
กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย

***ในกรณีที่ถอ
ื พาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน

นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะ
มีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิม
่ เติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวี
ซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผูเดินทางทีถ
่ ือพาสปอรตตางชาติดวย***
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาว

เทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอน
แทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)

3. หลักฐานการเงิน

3.1 Bank Certificate สกุลเงินเปน EURO หรือ US มีอายุไมเกิน 1

เดือน (ตองสะกดชื่อใหตรงตามหนาพาสปอรต)

3.2 Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน เปนภาษาอังกฤษ ที่ออก

จากทางธนาคาร (ตองสะกดชื่อใหตรงตามหนาพาสปอรต) อัปเดทไมเกิน

15 วัน กอนยื่นวีซา

3.3 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม พีน
่ อง ทีม
่ ี
สายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทานั้น)

3.3.1 Bank Guarantee จากผูที่รับรองคาใชจาย สกุลเงินเปน EURO หรือ US มีอายุไมเกิน 1 เดือน

(ตองสะกดชือ
่ ใหตรงตามหนาพาสปอรต)

3.3.2. สําเนา Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน เปนภาษาอังกฤษ ของผูออกคาใชจาย ที่ออก

จากทางธนาคาร (ตองสะกดชื่อของผูออกคาใชจายใหตรงตามหนาพาสปอรต) อัปเดทไมเกิน 15 วัน กอนยื่นวี
ซา

3.3.3.สําเนาหนาพาสปอรต ของคนออกคาใชจายให

3.3.4 หนังสือรับรองคาใชจาย(Sponsor Letter) ที่ผูออกคาใชใหเปนคนเซ็นรับรอง

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**
4. หลักฐานการทํางาน
-

เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไม

เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)

-

กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ โฉนด

-

เปนพนักงาน

ที่ดิน เปนตัน

หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

-

นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต)ใชคําวา “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

5. เอกสารสวนตัว
-

สําเนาทะเบียนบาน
บัตรประชาชน

สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป)

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)

***เอกสารสวนตัวของทานหามเซ็นสําเนาถูกตองทุกกรณี***

6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัด

หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรต

มารดามาดวย

-

หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดา

มา
-

หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตร

ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
-

กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปน

ผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว

*** กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาตองลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา

7. ทานหามเซ็น รับรองสําเนาถูกตองเด็ดขาด

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพิ่มเติม

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาประเทศบัลแกเรีย

**หากทานเคยโดนปฏิเสธการขอวีซามากอน กรุณาแจงเจาหนาที่ทัวรใหรับทราบตั้งแตที่ทานทําการจองทัวรเขา
มา เพื่อทําการแกไขในการขอวีซาในครั้งนี้ มิฉะนั้นหากทานไมแจงใหทราบ อาจจะมีผลเสียตอการขอวีซาของ
ทานในครั้งนี้**

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน)
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….…………………

7. สัญชาติปจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน…………………………..
8. เพศ

9. สถานภาพ

ชาย

โสด

หญิง

หยา

แตงงาน (จดทะเบียน)
แยกกันอยู

อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….

แตงงาน (ไมจดทะเบียน)

หมาย (คูสมรสเสียชีวิต)

10. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุตํ่ากวา 18 ปบริบรู ณ ใหใสชื่อ และที่อยู ผูปกครอง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………รหัสไปรษณีย…
 ……………..…
11. ทีอ
่ ยูป
 จจุบันของผูขอวีซา

………………………………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
 …………..……………

E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................
หมายเลขโทรศัพทมือถือที่ติดตอได..................................................................

12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน)
.......................................................................................................

13. ชื่อบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูข องสถาบัน
ศึกษา

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
 ……….……

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
ไมเคย

เคยได ใชไดตั้งแตวันที่..........................ถึงวันที.่ ...........................

ไมเคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................

15. เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี้

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย**
16. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม
ไมเคย

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

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ
ตัวผูขอวีซาเอง

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ
เงินสด

เช็คเดินทาง

มีผูอื่นออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)

กรุณาระบุชอ
ื่ และความสัมพันธ..........................

…………………………………………………..…...........
สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ
เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พักที่มีผูจัดหาให

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

ชําระคาที่พักลวงหนาแลว
อื่นๆ (โปรดระบุ)

************************************************

คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให

อื่นๆ (โปรดระบุ)

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนีบ
้ ริษท
ั
เปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น

