
 

 

รหสัทวัร  B2B2000362 
ทัวรโรมาเนีย บลัแกเรีย TAKE ME TO DRACULA CASTLE 8 วัน 5 คืน (EK) 
บูคาเรสต | บราซอฟ | ปราสาทแดรก็คูลา | ปราสาทเปเลส | เหมืองเกลือสลานิค |  
อารามมรดกโลกรีลา | โซเฟย 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. ดไูบ - บคูาเรสต ์- บราซอฟ – จตัรุสัสภา - ตลาดใจกลางเมืองบราซอฟ 
วนัที� �. โบสถด์าํ –  เมืองบราน – ปราสาทแดรก็คลู่า - ซินายา - วิหารซินายา 
วนัที� �. ปราสาทเปเลส - สลานิค – เหมืองเกลอืสลานิค – บคูาเรสต ์– ประตชูยัโรมาเนียน - ย่านเมืองเก่าบคูาเรสต ์
วนัที� �. อาคารรฐัสภา – ไกเออรจ์ ู- เวลโีค ทารโ์นโว – ปราสาทซารีเวทส ์- ย่านถนนกรูโ์ก ้
วนัที� �. เมืองเก่าพลอฟดิฟ – รีลา่ – อารามมรดกโลกรลีา่ – พิพิธภัณฑร์ิลา่ – โซเฟีย 
วนัที� �. มหาวิหารอเล็กซานเดอร ์เนฟสกี – โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย - ย่านไวโตช่า บเูลอวารด์ - โซเฟีย - สนามบิน 
วนัที� �. กรุงเทพฯ 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
23.30 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาทีค่อยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

วันที่ 2 ดูไบ - บูคาเรสต - บราซอฟ – จตัุรสัสภา - ตลาดใจกลางเมืองบราซอฟ  
03.30 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเที่ยวบินที่ EK 377 
07.15 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปล่ียนเคร่ือง 

** คณะออกเดนิทางตัง้แตวันที่ 04 เม.ย. 63 เดินทางถงึเวลา 06.55 น.** 
09.45 น. นําทานเดินทางตอไปยงัเมืองบูคาเรสต โดยสายการบิน Fly Dubai  เที่ยวบินที ่FZ 

1797  
** คณะออกเดนิทางตัง้แตวันที่ 04 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 10.20 น. และ
เดินทางถึงเวลา 14.40 น.** 

13.20 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติโอโธเพนนี เมืองบูคาเรสต (Bucharest) ประเทศ
โรมาเนีย (Bucharest) (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ช่ัวโมง)  นําทานผานพิธี
การตรวจคนเขาเมือง และดานศุลกากร จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยังเมืองบราซอฟ 
(Brasov) ซึง่เปนเมอืงที่ต้ังอยูทางทศิเหนือของเมืองบูคาเรสต เมอืงบราซอฟเปนเมอืง
ใหญที่สุดแหงแควนทรานซิลวาเนีย แควนที่สวยงามและมีช่ือเสียงของโรมาเนีย แควนน้ี
เกิดขึ้นในศตวรรษที1่2 โดยชาวแซกซอนสซึง่เคยถกูปกครองโดยชนชาติเยอรมันและเปน
ศูนยกลางการคาของชาวแซกซอนส อาคารโดยทั่วไปจงึตกแตงตามสไตลเยอรมัน นํา
ทานชมเมอืงบราซอฟหน่ึงในเมอืงเพชรน้ํางามแหงยุโรปตะวันออก นําทานเดินทางสู
จัตุรัสสภา (Piata Sfatului) ซึ่งเปนที่ต้ังอาคารสภาชุมชนเมืองทีม่ีอายุกวาพันป จตุัรัส
แหงเปนแหลงชุมนุมของสถาปตยกรรมศิลป�หลายสมัย นับต้ังแตอาคารแบบโรมาเนสก 
โบสถสไตลเรอเนสซองซ โรงแรมแบบบารอค รวมถงึรานกาแฟภายในอาคารแบบโรโคโค 
ซึ่งสรางตอเน่ืองกันมาหลายๆสมัย โดยจตุัรัสแหงน้ีเปนที่มาของการขนานนามวา "เมือ
งบราซอฟเมืองงามที่สุดในโรมาเนีย"  จากน้ันนําทานชมตลาดใจกลางเมืองบราซอฟ 
(Brasov market center) ตลาดน้ีเปนถนนระหวางตึกขนาดใหญยาวตดิตอกัน ขาว
ของที่ขายมมีากมายหลายชนิด ทั้งเส้ือผา กระเป�าหนัง เคร่ืองสําอาง ของที่ระลึก ฯลฯ 
อิสระใหทานไดเดินเลนและชอปปم�งตามอัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 



 

 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั HOTEL BELEVEDERE BRASOV หรือเทียบเทา  
วันที่ 3 โบสถดํา –  เมืองบราน – ปราสาทแดร็กคลูา - ซินายา - วหิารซินายา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมโบสถดาํ (Black Church) สรางขึ้นในป ค.ศ. 1383 ใชเวลาสรางกวา

รอยกวาป จดัเปนโบสถแบบศิลปะโกธคิที่ใหญที่สุดของโรมาเนีย สาเหตุทีถ่กูเรียกวา
โบสถดํา เน่ืองมาจากในอดตีเมืองแหงน้ีเคยถกูไฟไหม คราบดําจากเขมาจึงไปเกาะที่ผนัง
โบสถจนเปนสดํีาทะมึน นําทานเดินทางไปยังเมืองบราน (Bran) เมอืงที่มช่ืีอเสียงใน
เร่ืองของตํานานผดูีดเลือดหรือความเช่ือทีว่าเมืองน้ีเปนทีอ่ยูของแวมไพรในอดีต นําทาน
เขาชม ปราสาทบราน (Bran Castle) หรือที่รูจกักันในนาม ปราสาทแดร็กคูลา 
สรางขึ้นในปค.ศ. 1377 เปนปราสาทที่ไดรับการยกยองวาสวยงามที่สุดในโรมาเนียต้ัง
เดนเปนสงาอยูบนยอด สรางขึ้นเพือ่เปนป�อมควบคุมเสนทางการคา และเก็บภาษี
ระหวางแควนวาลันเซียและแควนทรานซิลวาเนีย ภายในปราสาทมหีองตางๆมากมาย 
ซึ่งจัดแสดงวถิคีวามเปนอยู หองแสดงอาวธุโบราณ ตูโบราณอายหุลายรอยปที่แกะสลัก
ลวดลายงดงาม นอกจากน้ียงัมีการจดัแสดงสิง่ของเคร่ืองใชอีกมากมาย อิสระใหทานได
ชมและถายรูปตามอัธยาศัย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง  
บาย นําทานเดินทางสู เมืองซินายา (Sinaia) อีกหน่ึงเมืองทองเที่ยวทีต้ั่งอยูในมณฑลพราโฮ

วา(Prahova Country) โดยตวัเมืองน้ันต้ังลกึเขาไปในเทือกเขาคารเพเธียน
(Carpathian Mountains) เปนเมืองรีสอรทที่ไดรับความนิยมเมืองหน่ึงของประเทศ
โรมาเนีย จากน้ันนําทานแวะถายรูปดานนอกกบัวิหารซนิายา (Sinaia Monastery) 
โดยวิหารน้ีต้ังอยูบน ภูเขาซีนาย (Mount Sinai) ซึง่เปนวิหารขนาดใหญของนิกาย
ออโธดอกซ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั INTERNATIONAL SINAIA หรือเทียบเทา  

วันที่ 4 ปราสาทเปเลส - สลานิค – เหมืองเกลือสลานิค – บคูาเรสต – ประตชัูยโรมาเนียน 
- ยานเมืองเกาบูคาเรสต 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมปราสาทเปเลส (Peles Castle) ซึ่งต้ังอยูในหุบเขาบูเชกิ ทางตะวนัตก



 

 

เฉียงเหนือของเมือง ถูกลอมรอบไปดวยภูเขาที่มีทวิทศันสวยงาม ปราสาทน้ีสรางขึ้นโดย
เจาชายคาลอสที ่1 กษตัริยแหงโรมาเนีย ในสมัยศตวรรษที่ 19 เพื่อใชเปนที่ประทับใน
ฤดรูอน มีลกัษณะคลายปราสาทสไตลเยอรมนั ถงึแมจะมีขนาดไมใหญโตเหมือน
พระราชวังฤดูรอนของประเทศอ่ืนๆในยโุรป แตก็ไดรับการยกยองวาเปนปราสาทที่สวย
ที่สุดในโลกแหงหน่ึง ไมใชเพียงแคภายนอกอาคารเทาน้ัน แตภายในพระราชวังก็ลวน
ตกแตงไวอยางวิจิตรประณีต ปจจุบันเปนสถานที่สาธารณะและพิพธิภัณฑที่เก็บสมบัติลํ้า
คาอีกแหงหน่ึงของโรมาเนีย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองสลานิค (Slanic) ซึง่ต้ังอยูทางตอนเหนือของกรุงบูคาเรสต นํา
ทานเขาชมเหมืองเกลือสลานิค (Slanic Prahova Saltmine) เปนเหมอืงเกลือทีม่ี
ขนาดใหญที่สุดในประเทศโรมาเนียและใหญทีสุ่ดในยุโรปตะวันออกเฉียงใต ในอดีตเกลือ
มคีวามสําคัญมากเพราะเปนเคร่ืองปรุงหลกัในการถนอมอาหารของชาวยุโรป เหมอืง
เกลือแหงน้ีอยูลกึลงไปใตดินถงึ 210 เมตร ผนังทัง้ 4 ดานเปนหินเกลอื เกิดจาก การ
เกาะกันของเกลือและเกิดเปนหินเกลือที่งอกและยอยในถํา้อยางสวยงาม เวลานําเกลอื
ออกไป เขาใชวธิีสกดัออกมาเปนกอน แลวนําไปละลายน้ํา ปจจุบันเหมืองเกลือแหงน้ีเปด
ใหบริการแบบธรรมชาติบําบัดเพราะอากาศภายในเหมอืงมีไอละอองของน้ําเกลอื ที่
เรียกวา saline air microclimate  เช่ือกันวาสามารถชวยบําบัดผูป�วยทีม่ีอาการทาง
ปอด เชน หอบหดืได จากน้ันนําทานเดินทางไปยังเมอืงบูคาเรสต (Bucharest) เมือง
หลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศโรมาเนีย นอกจากน้ียงัเปนเมืองอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจหลักที่เจริญรุงเรืองที่สุดของประเทศ เมืองบูคาเรสต มีประชากรอาศัยอยู



 

 

ประมาณ 2 ลานคน และเปนเมอืงที่ใหญที่สุดเปนอันดับ 6  นําทานผานชมประตชัูย
โรมาเนียน (Arcul de Triumf) ซึง่สรางเลยีนแบบประตูชัยในกรุงปารีส ใน
สถาปตยกรรมแบบโรมาเนีย จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัยในยานเมืองเกา
บูคาเรสต 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั PULLMAN BUCHAREST WORLD TRADE CENTER 

HOTEL หรือเทยีบเทา  
วันที่ 5 อาคารรัฐสภา – ไกเออรจ ู- เวลีโค ทารโนโว – ปราสาทซารีเวทส - ยานถนนกรูโก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานถายรูปดานนอกบริเวณ อาคารรัฐสภาหรือทําเนียบประธานาธิบดี (Palace 

of Parliament in Bucharest) ที่ต้ังอยูใจกลางเมืองบูคาเรสต โดยทําเนียบ
ประธานาธบิดีแหงน้ี ไดรับการยกยองวาเปนอาคารรัฐสภาน้ีไดช่ือวามขีนาดใหญเปน
อันดับ 2 ของโลก รองจากตกึเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา และมีจํานวนหองมากถงึ 
10,000 หอง จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองไกเออรจ ู(Giurgiu) ซึง่เปนเมอืงที่มพีรหม
แดนติดกบัประเทศบัลแกเรีย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานขามพรหมแดนประเทศเพื่อเดินทางตอไปยังเมืองเวลโีค ทารโนโว (Veliko 

Tarnovo)  ซึง่เปนเมอืงเกาแกแหลงชุมชนของชาวอัลบาเนียและชาวกรีซที่เขามาต้ัง
รกรากต้ังแตสมัยศตวรรษที ่16 ต้ังอยูริมแมน้ํายานตา ที่มคีวามใสสะอาดราวกบักระจก
สะทอนอยูเบ้ืองลาง และยงัต้ังอยูบนเนินเขาถงึสามลูก คือ ทซาเรเวทส ทราเปซีทซา



 

 

และซเวทา โกรา นอกจากน้ันยงัเคยเปนเมืองหลวงแหงที่สองของอาณาจกัรบัลแกเรีย 
เปนเมืองทีม่ีป�อมปราการ โบสถ พิพธิภัณฑ มากมาย นอกจากน้ีแลวแหงประวติัศาสตร
แหงน้ียงัไดช่ือวาเปนหน่ึงในดินแดน ทีม่ีการต้ังถิ่นฐานทีเ่กาแกที่สุดในบัลแกเรียอีกดวย 
ใหทานไดชมอาคารบานเรือนสวยงามแปลกตาที่ปลกูสรางแบบสถาปตยกรรมผสมผสาน
แบบ Bulgarian National Revival ซึง่บางทกี็ถกูเรียกวา บัลแกเรียนเรอเนสซองซ 
(Bulgarian Renaissance) นําทานเขาชมปราสาทซารีเวทส (Tsarevets 
Castle) เปนป�อมปราการในยุคกลางที่สําคัญและมีช่ือเสียงที่สุดแหงหน่ึงของโลกที่
ต้ังอยูบริเวณริมแมน้ํายานตา ซึง่ในอดีตเปนทีอ่ยูอาศัยของกษตัริยและมีโบสถที่ในเปน
สถานทีป่ระกอบพิธกีรรมทางศาสนา แตในปจจุบันไดมีการตกแตงดวยศิลปะรวมสมัยที่
สวยงามและแปลกตา ปจจุบันไดมกีารทํานุบํารุงรักษาอยูตลอดเวลาจงึทําใหป�อม
ปราการแหลงน้ีอยูในลักษณะทีค่อนขางสมบูรณ จากน้ันไปชมความงดงามของอาคาร
บานเรือนที่ยานถนนกูรโก (Gurko Street) ที่น่ีทานจะพบกับบานทีม่กีารอนุรักษไวใน
แบบเดิม โดยบานแตละหลังน้ันมคุีณคาทางประวติัศาสตรมากมาย นําทานเดินทางไปยัง
เมืองพลอฟดิฟ (Plovdiv) เปนเมืองศูนยกลางการบริหารและการปกครองของจงัหวดั
พลอฟดิฟ ทีม่คีวามใหญเปนอันดับสองของประเทศ มีประชากรประมาณ 350,000 
คน ใหทานไดชมวิวทิวทศันที่สวยงามระหวางทาง ซ่ึงสวนใหญเปนพื้นที่ปลูกดอกไมที่ใช
ทําหวัน้ําหอม และฟารมปศุสตัวตางๆ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั IMPERIAL PLOVDIV หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 เมืองเกาพลอฟดฟิ – รลีา – อารามมรดกโลกรลีา – พิพิธภณัฑรลิา – โซเฟย  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชม เมืองเกาพลอฟดฟิ (Plovdiv Old City) เปนเขตเมืองเกาบนถนนทีปู่ดวย

แผนหินโบราณ เปนสวนที่เกาแกของตวัเมืองไดรับการอนุรักษทางสถาปตยกรรม ซึ่งทาํ
ให เมอืงพลอฟดิฟ ยงัคงมกีลิ่นอายของยคุเรอเนสซองซจนถงึปจจุบัน ทําใหสภาพ
บานเรือนตึกตางๆยังคงอนุรักษไวซึ่งรูปแบบเดิม คงเหลอืไวใหนักทองเที่ยวที่มาเยือน 
ผานชมโบราณสถานโรงละครกลางแจงแบบโรมัน (Philippopolis Theatre) ทีม่อีายุ
กวา 2,000 ป ที่ยงัคงสภาพสมบูรณ และ สภาโรมัน (Roman Forum) ผานชมสุเหรา
โบราณ (Dzhumaya Mosque) สรางขึ้นในศตวรรษที่ 14 ในชวงการปกครองของออต



 

 

โตมันเติรก โดยสรางทับลงไปบนโบสถคริสตเกาเซนตเพตกา ใชเสาขนาดใหญสี่เสา
ครอมเหนือโถงใตดิน 9 โถง โดมสุเหราเคลือบทับดวยตะกัว่ และมหีอขานสูงถงึ 23 
เมตร โรงอาบนาแบบตุรกีโบราณ (Turkish Bath) อายุยอนหลังไปในคริสตศตวรรษที่ 
16 ที่ยงัคงสภาพสมบูรณ ปจจุบันใชเปนศูนยวัฒนธรรม จากน้ันใหทานไดอิสระเดินเลือก
ซื้อสินคา ณ ถนนคนเดิน อาทิเชน ผลติภัณฑจากดอกกุหลาบซึง่เปนสินคาขึ้นช่ือของ
ประเทศบัลแกเรียที่เปนไมวาจะเปน สบู น้ํามนัหอมที่สกดัจากดอกกุหลาบ โลช่ันทาผวิ ที ่
หรือ เส้ือผา กระเป�า รองเทา ฯลฯ จากน้ันนําทานออกเดินทางไปยงัเมอืงรีลา(Rila) ซึ่ง
เปนเมืองทีต้ั่งอยูบนภูเขาทางดานตะวนัตกเฉียงใตของประเทศ เปนภูเขาสูงที่สุด 
บัลแกเรียและเทือกเขาบอลขาน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเขาชมอารามมรดกโลกรลีา (Rila Monastery) เปนอารามของคริสตนิกาย

ออโธดอกซทีม่ีช่ือเสียงที่สดุและมีผูเย่ียมชมมากที่สดุของบัลกาเรีย ตัง้อยูบนจุดที่มวีวิ
ทิวทศันสวยงามของภูเขารีลา ซึง่สามารถมองเห็นแมน้ําริลสกาและแมน้ําดรุสยา วิทซา 
ที่อยูเบ้ืองลางได อารามแหงน้ีกอต้ังขึ้นในศตวรรษที่ 10 โดยนักบุญจอหน แหงรีลา
(ST.John of Rila) อารามรีลาถือเปนศูนยกลางของจติวิญญาณที่ใหญที่สุดของ
ประเทศบัลกาเรีย และเปนจดุหมายในการเดินทางแสวงบุญของคริสตศาสนิกชนในนิกาย
ออโธดอกซจากทัว่โลก  อารามแหงน้ีถือเปนอนุสรณสถานของสถาปตยกรรมและความ
มั่งค่ังของวัฒนธรรมและศิลปะของบัลแกเรีย สัญญลักษณรูปเคารพ ที่อารามน้ีมขีนาด
ใหญที่สุดและทาํดวยทองคําแทเพียงแหงเดียวในบัลแกเรีย นอกจากน้ีอารามเปนแหลง
สะสมทรัพยสมบัติและวัสดุวรรณกรรมอายกุวารอยป อีกจาํนวนมาก อารามน้ีไดรับการ
ขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกในปค.ศ.1983 นําทานเขาชมพิพิธภณัฑรลิา(Rila 
Museum) ซึ่งภายในไดเก็บสมบัติลํา่คามากมายของอารมหลวงแหงน้ีรวมถงึเร่ืองราว
ของประวติัศาสตรต้ังแตสมัยคริสตศตวรรษที ่10 โดยจดัแสดงเปนหองๆ เชน หองที่จดั
แสดงเคร่ืองแตงกายของทานอารคบิชอป หองที่จัดแสดงเคร่ืองพิมพกระดาษที่ทําจาก
แผนทองแดง หองที่จัดแสดงไมกางเขนที่แกะสลักดวยมือทีม่คีวามละเอียดสูงมากจงึ
สามารถสื่ออารมณออกมาทางสีหนาไดอยางชัดเจนใชในเวลาแกะสลักกวา 12 ปจึงเสร็จ 
จากน้ันนําทานเดินทางไปยังเมืองโซเฟย (Sofia) ซึง่เปนเมอืงหลวงและเมืองที่ใหญที่สุด
ของสาธารณรัฐบัลแกเรีย และ มปีระชากรเปนอันดับที่ 47 ของสหภาพยุโรป ตั้งอยูทาง
ตะวันตก ของบัลแกเรีย ต้ังอยูเชิงเขาวิโตชา เปนเมืองทีม่ีประวัตศิาสตร เกาแกยาวนาน



 

 

ถึง 7,000 ป ซึ่งยงัคงเหลือรองรอยใหเห็นจากโบราณสถานในยุคตางฯ แตเปนที่นา
เสียดายทีถู่กทําลายเสียหายไปมาก เมื่อคร้ังสงครามรัสเซีย – ตุรก ีเมื่อ 200 กวาปที่
แลว โซเฟย ยงัเปนเมืองศนูยกลางของการขนสง สินคาทางบกที่สาํคัญของคาบสมุทร
บอลขานอีกดวย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั NOVOTEL SOFIA หรือเทียบเทา 

วันที่ 7 มหาวหิารอเล็กซานเดอร เนฟสกี – โบสถเซนตโซเฟย - ยานไวโตชา บูเลอวารด - 
โซเฟย - สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมมหาวหิารอเล็กซานเดอร เนฟสก ี(Alexander Nevsky Cathedral)  

ซึ่งถอืเปนมหาวิหารคริสตจกัรนิกายออโธดอกซที่ใหญอันดับตนๆของภมูิภาค กอสรางใน
แบบโดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ตกแตงดวยหนิออนทีว่ิจติรตระการตา สามารถจผุูเขาทํา
พิธีไดประมาณ 10,000 คน ซึง่ออกแบบโดยสถาปนิค อเล็กซานเดอร โพมีรานทเซฟ 
จากน้ันนําทานชม โบสถเซนตโซเฟย (Sofia Synagogue) ซึ่งต้ังอยูใกลๆกับมหา
วิหาร เปนสถานทีท่ี่มคีวามสวยงาม และยงัไดช่ือวาเปนโบสถยิวที่ใหญที่สุดในยุโรป
ตะวันออกเฉียงใต และใหญเปนอันดับสามในทวีปยุโรป โบสถแหงน้ีมีรูปแบบ
สถาปตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดัง ฟรดิริช กรูนัน
เกอร (Friedrich Grünanger) จากน้ันผานชมพระราชวังเดิมที่ จัตรุัสบัทเทนเบริก 
(Battenberg Square) ซึง่ปจจุบันพระราชวงัแหงน้ี ไดกลายเปนหอศิลป�แหงชาติ 



 

 

(National Art Gallery) นําทานผานชม สวนสาธารณะเกาประเมืองโซเฟย ผานชม
ทําเนียบประธานาธิบดีและโบสถเซนตจอรจ (St. George) เปนโบสถคริสตทีถู่กสราง
ขึ้นโดยชาวโรมัน ในศตวรรษที่ 4 กอสรางโดยใช อิฐแดง และยงัถอืวาเปนอาคารเกาแก
ที่สุดในโซเฟย จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัยในยานไวโตชา บูเลอ
วารด (Vitosha Boulevard) ยานชอปปم�งที่มีช่ือเสียงของเมืองโซเฟยอีกแหงหน่ึง 
และยังเปนถนนคนเดินในยามค่ําคืน ซึง่จะมีหางสรรพสินคา และรานรวงตางๆ รวมไปถึง
รานอาหาร รานชา กาแฟ และบารตางๆ ไวใหไดน่ังพกัผอนหยอนกาย 

11.00 น. จากน้ันนําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 
14.10  น. ออกเดินทางกลับสูกรุงดูไบ โดยสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบินที่ FZ 0758 

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

20.55 น. ถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเคร่ือง 
วันที่ 8 กรุงเทพฯ 
03.05 น. ออกเดินทางตอสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน EK 384 

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

12.05 น.
  

ถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ 

 
ราคแนะนําเพียง  TAKE ME TO DRACULA CASTLE 
โรมาเนยี – บัลแกเรยี 8 วัน 5 คนื  โดยสายการบนิเอมิเรตส (EK) 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพัก 2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป  
(เสรมิเตยีง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(ไมเสรมิเตยีง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
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.- 



 

 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ

เงินมดัจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อ

ทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวนัจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทาง
บริษัทขออนุญาตยกเลกิการจองทวัรโดยอัตโนมติั 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซาได
ทันท ี

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง
เจาหนาที ่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไม
เหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถาม
ขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, 
ผูสูงอาย,ุ มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกิน
กวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวาม
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอม

คณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจาํนวนวัน และอยูภายใตเงือ่นไข
ของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 



 

 

5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม

เงื่อนไขกรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพ

สามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกบัทางบรษัิทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 
30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรค
ประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สญูหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทาน

เอง 
5. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (14 EUR) 
6. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (24 EUR) 
7.  คาธรรมเนียมวีซาประเทศบัลแกเรียประมาณ 3,000 บาท (ชําระพรอมเงินมดัจํา) 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มใิชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารทีดี่

และถกูตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกบัทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของ
ทาน ซึง่บางสถานทตูใชเวลาในการพิจารณาวซีาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดงึ
เลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัตวิีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซา
ดวยตนเองในประเทศทีต่นพาํนักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอก
ประเทศ หากนับแลวตํา่กวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสอื
เดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสอืเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษทัดวย 
เน่ืองจากประวัตกิารเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการย่ืนคํารองขอวี
ซา และจาํนวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผดิชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถอืเปนหนังสือของทาง
ราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิก

ทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามดัจําต๋ัว
เคร่ืองบิน ซึง่มีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและ
ชวงเวลาเดินทาง   



 

 

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน 
ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแขง็แรง และ
ชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตู
ฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสขุภาพและ
รางกาย และอํานาจในการใหทีน่ั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสาย
การบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลกิภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 

บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 

บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมี

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจาํนวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) 
เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคนืไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที ่สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานได
ชําระคาทัวรหรือมดัจาํมาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน 
คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออก
ต๋ัวเคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีทีก่รุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  



 

 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมคืนคาทวัรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที ่ไมวาเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทวัร
ทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํใหหองพัก

แบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพกัแบบ 3 ทาน/3 
เตียง (Triple Room) หองพกัตางประเภทอาจจะไมตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะ
ไมมหีองพกัแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มี
อุณหภมูต่ํิา 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมอืงเพือ่ให
เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจ
เปนหองทีม่ีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกบัการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาบัลแกเรีย 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 15 วันทําการ 
***ไมตองมาแสดงตนที่สถานทูตในวันย่ืนวีซา*** 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และ
สําเนา 1 ชุด 
ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
**หากทานเคยโดนปฏิเสธการขอวีซามากอน กรุณาแจงเจาหนาที่ทัวรใหรับทราบตั้งแตที่ทานทําการจองทัวรเขา
มา เพ่ือทําการแกไขในการขอวีซาในครั้งน้ี มิฉะน้ันหากทานไมแจงใหทราบ อาจจะมีผลเสียตอการขอวีซาของ
ทานในครั้งน้ี** 
 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซา
อยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทาง
จะตองไมชํารุด และตองไมมีรอยขีดเขียน(หากมีจะถือเปนพาสปอรตชํารุด ตองทําใหม) หนังสือเดินทางเลมเกา 
กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย 
 
***ในกรณทีี่ถอืพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน 
นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบรษัิทใหทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะ
มีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวี
ซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางทีถ่ือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

  
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาว

เทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอน
แทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน  
3.1 Bank Certificate สกุลเงินเปน EURO หรือ US มีอายุไมเกิน 1 
เดือน (ตองสะกดช่ือใหตรงตามหนาพาสปอรต) 
3.2  Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน เปนภาษาอังกฤษ ที่ออก
จากทางธนาคาร (ตองสะกดช่ือใหตรงตามหนาพาสปอรต) อัปเดทไมเกิน 
15 วัน กอนยื่นวีซา 
3.3 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม พีน่อง ทีม่ี
สายเลือดเดียวกัน หรือ สามภีรรยา เทาน้ัน)  
     3.3.1 Bank Guarantee จากผูที่รับรองคาใชจาย สกุลเงินเปน EURO หรือ US มีอายุไมเกิน 1 เดือน 
(ตองสะกดช่ือใหตรงตามหนาพาสปอรต) 
     3.3.2. สําเนา Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน เปนภาษาอังกฤษ ของผูออกคาใชจาย ที่ออก



 

 

จากทางธนาคาร (ตองสะกดช่ือของผูออกคาใชจายใหตรงตามหนาพาสปอรต) อัปเดทไมเกิน 15 วัน กอนยื่นวี
ซา 
     3.3.3.สําเนาหนาพาสปอรต ของคนออกคาใชจายให 
     3.3.4 หนังสือรับรองคาใชจาย(Sponsor Letter) ที่ผูออกคาใชใหเปนคนเซ็นรับรอง 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

 
4. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกจิการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไม

เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ โฉนด

ที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกลุตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกลุตองตรงตามหนาพาสปอรต)ใชคําวา “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถาม)ี 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

***เอกสารสวนตัวของทานหามเซ็นสําเนาถูกตองทุกกรณี*** 
6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัด

หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรต
มารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดา
มา 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกนักับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใดเปน



 

 

ผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาตองลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา 

7.  ทานหามเซ็น รับรองสําเนาถูกตองเด็ดขาด  
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
 
 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาประเทศบัลแกเรีย 
**หากทานเคยโดนปฏิเสธการขอวีซามากอน กรุณาแจงเจาหนาที่ทัวรใหรับทราบตั้งแตที่ทานทําการจองทัวรเขา
มา เพ่ือทําการแกไขในการขอวีซาในครั้งน้ี มิฉะน้ันหากทานไมแจงใหทราบ อาจจะมีผลเสียตอการขอวีซาของ
ทานในครั้งน้ี** 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….………………… 
7. สัญชาติปจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ใหใสช่ือ และที่อยู ผูปกครอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………รหัสไปรษณีย………………..… 
11. ทีอ่ยูปจจุบันของผูขอวีซา 

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

   E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศัพทมือถือที่ติดตอได.................................................................. 
12. อาชีพปจจบัุน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน) 
     ....................................................................................................... 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ท่ีอยูของสถาบัน

ศึกษา  



 

 

 

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

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 
        ไมเคย           เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่..........................ถงึวันที.่........................... 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
       ไมเคย        เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 
 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุช่ือ และความสัมพันธ.......................... 

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…...........   
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายท้ังหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     

************************************************ 
หมายเหต ุการอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษทั
เปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 


