
 

 

 

รหัสทัวร B2B2000072 

ทัวรบัลแกเรีย - โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (LH) 
แฟรงกเฟรต - โซเฟย – อารามมรดกโลกรีลา – พิพิธภัณฑริลา – โซเฟย - มหาวิหารอเล็กซาน
เดอร เนฟสกี - โบสถเซนตโซเฟย เมืองพลอฟดิฟ - เวลีโค ทารโนโว – ปราสาทซารีเวทส - ยาน
ถนนกรูโก - เมืองรูเซ – บูคาเรสต - เมืองบราน – ปราสาทแดร็กคลูา - บราซอฟ – จัตุรสัสภา
โบสถดํา- เมืองซินายา - ปราสาทเปเลส - วหิารซินายา - สลานิค – เหมืองเกลือสลานิค 
บูคาเรสต – อาคารรัฐสภา – ประตชูัยโรมาเนียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 
โซเฟีย | อารามมรดกโลกรีลา่ | เหมืองเกลือสลานิค | ปราสาทเปเลส | ปราสาทแดรก็คลูา่ | บราซอฟ | บคูาเรสต ์

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาแนะนาํเพยีง 49,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. แฟรงกเ์ฟิรต์ - โซเฟีย – อารามมรดกโลกรีล่า – พิพิธภณัฑร์ลิ่า – โซเฟีย 
วนัที� �. โซเฟีย -มหาวิหารอเลก็ซานเดอร ์เนฟสกี - โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย เมืองพลอฟดิฟ – ชมเมืองเกา่ 
วนัที� �. เวลีโค ทารโ์นโว – ปราสาทซารเีวทส ์– ย่านถนนกรูโ์ก ้- เมืองรูเซ่ – บคูาเรสต ์ 
วนัที� �. เมืองบราน – ปราสาทแดรก็คลู่า - บราซอฟ – จตัรุสัสภา - โบสถด์าํ 
วนัที� �. เมืองซินายา - ปราสาทเปเลส - วิหารซินายา - สลานิค – เหมืองเกลือสลานิค - บคูาเรสต ์
วนัที� �. บคูาเรสต ์– อาคารรฐัสภา – ประตชูยัโรมาเนียน - ยา่นเมอืงเกา่ - สนามบิน 
วนัที� �. กรุงเทพฯ 

Summer in Bulgaria – Romania 
บัลแกเรีย - โรมาเนีย 
8 DAYS 5 NIGHTS 

เดนิทาง พฤษภาคม – มิถุนายน 63  



 

 

 

วันที� � กรุงเทพฯ   
20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบินลฟุทฮ์นัซ่า  ประตู � แถว G พบ

เจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความสะดวก 
23.00 น. ออกเดินทางสู่แฟรงกเ์ฟิรต์ โดยสายการบินลฟุทฮ์นัซา่ เที�ยวบินที� LH 773 

วันที� � แฟรงกเ์ฟิรต์ - โซเฟีย – อารามมรดกโลกรีล่า – พพิธิภัณฑร์ลี่า – โซเฟีย 
06.00 น. ถึงสนามบินแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี รอเปลี�ยนเครื�อง 

08.00 น. นาํท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองโซเฟีย โดยเที�ยวบินที� LH 1456  

��.�� น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงโซเฟีย (Sofia) ประเทศบัลแกเรีย (Bulgaria) (เวลาท้องถิ�นชา้กว่าประเทศไทย � 

ชั�วโมง)  นาํท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และด่านศลุกากร  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื �นเมือง 
  บ่าย จากนั�นนาํท่านออกเดินทางไปยงัเมืองรีล่า ซึ�งเป็นเมืองที�ตั�งอยู่บนภูเขาทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ เป็นภูเขาสงูที�สดุ 

บลัแกเรียและเทือกเขาบอลข่าน นาํท่านเข้าชมอารามมรดกโลกรีล่า (Rila Monastery) เป็นอารามของคริสตน์ิกายออโธดอกซ์
ที�มีชื�อเสียงที�สดุและมีผูเ้ยี�ยมชมมากที�สดุของบลักาเรีย ตั�งอยู่บนจดุที�มีวิวทิวทศันส์วยงามของภเูขารีล่า ซึ�งสามารถมองเห็นแม่นํ�า
รลิสกา้และแม่นํ�าดรุสย่า วิทซ่า ที�อยู่เบื �องล่างได ้อารามแห่งนี �ก่อตั�งขึ �นในศตวรรษที� �� โดยนกับุญจอหน์ แห่งรีล่า(ST.John of 
Rila) อารามรีล่าถือเป็นศูนยก์ลางของจิตวิญญาณที�ใหญ่ที�สุดของประเทศบลักาเรีย และเป็นจุดหมายในการเดินทางแสวงบุญ
ของคริสตศ์าสนิกชนในนิกายออโธดอกซจ์ากทั�วโลก  อารามแห่งนี �ถือเป็นอนุสรณส์ถานของสถาปัตยกรรมและความมั�งคั�งของ
วฒันธรรมและศิลปะของบัลแกเรีย สัญลักษณ์รูปเคารพ ที�อารามนี �มีขนาดใหญ่ที�สุดและทาํดว้ยทองคาํแทเ้พียงแห่งเดียวใน
บลัแกเรีย นอกจากนี �อารามเป็นแหล่งสะสมทรพัยส์มบตัิและวสัดุวรรณกรรมอายุกว่ารอ้ยปี อีกจาํนวนมาก อารามนี �ไดร้บัการขึ �น
ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.���� นาํท่านเข้าชมพิพิธภัณฑร์ิล่า(Rila Museum) ซึ�งภายในไดเ้ก็บสมบัติลํ�าค่ามากมาย
ของอารมหลวงแห่งนี �รวมถึงเรื�องราวของประวตัิศาสตรต์ั�งแต่สมยัครสิตศ์ตวรรษที� 10 โดยจดัแสดงเป็นหอ้งๆ เช่น หอ้งที�จดัแสดง
เครื�องแต่งกายของท่านอารค์บิชอป หอ้งที�จดัแสดงเครื�องพิมพก์ระดาษที�ทาํจากแผ่นทองแดง หอ้งที�จดัแสดงไมก้างเขนที�แกะสลกั
ดว้ยมือที�มีความละเอียดสูงมากจึงสามารถสื�ออารมณ์ออกมาทางสีหน้าไดอ้ย่างชัดเจนใชใ้นเวลาแกะสลักกว่า 12 ปีจึงเสร็จ 
จากนั�นนาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองโซเฟีย  

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที�พกั เดินทางเขา้สู่ที�พกั NOVOTEL SOFIA หรือเทียบเท่า  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วันที� � โซเฟีย -มหาวิหารอเล็กซานเดอร ์เนฟสกี - โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย เมือง
พลอฟดฟิ – ชมเมืองเก่า  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านชมเมืองโซเฟีย (Sofia) เป็นเมืองหลวงและเมืองที�ใหญ่ที�สุดของสาธารณรฐับัลแกเรีย และ มีประชากรเป็นอันดับที� �� 

ของสหภาพยโุรป ตั�งอยู่ทางตะวนัตก ของบลัแกเรีย ตั�งอยู่เชิงเขาวิโตชา เป็นเมืองที�มีประวตัิศาสตร ์เก่าแก่ยาวนานถึง �,��� ปี 
ซึ�งยงัคงเหลือรอ่งรอยใหเ้ห็นจากโบราณสถานในยคุต่างฯ แต่เป็นที�น่าเสียดายที�ถูกทาํลายเสียหายไปมาก เมื�อครั�งสงครามรสัเซีย 
– ตุรกี เมื�อ ��� กว่าปีที�แลว้ โซเฟีย ยังเป็นเมืองศูนยก์ลางของการขนส่ง สินคา้ทางบกที�สาํคัญของคาบสมุทรบอลข่านอีกดว้ย 
ชมมหาวิหารอเล็กซานเดอร ์เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral)  ซึ�งถือเป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออรโ์ธด๊อกซท์ี�
ใหญ่อนัดบัตน้ๆของภูมิภาค ก่อสรา้งในแบบโดมหลงัคาทรงกลมสีเขียว ตกแต่งดว้ยหินอ่อนที�วิตรตระการตา สามารถจุผูเ้ขา้ทาํ
พิธีไดป้ระมาณ ��,��� คน ซึ�งออกแบบโดยสถาปนิค อเล็กซานเดอร ์โพมีรานทเ์ซฟ จากนั�นนาํท่านชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย 
(Sofia Synagogue) ซึ�งตั�งอยู่ใกล้ๆ กับมหาวิหาร เป็นสถานที�ที�มีความสวยงาม และยงัไดช้ื�อว่าเป็นโบสถย์ิวที�ใหญ่ที�สดุในยุโรป
ตะวนัออกเฉียงใต ้และใหญ่เป็นอนัดบัสามในทวีปยุโรป โบสถแ์ห่งนี �มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดย
สถาปนิกชื�อดงั ฟรดิรชิ กรูนนัเกอร ์(Friedrich Grünanger) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื �นเมือง  
บ่าย นาํท่านเดินทางไปยงัเมืองพลอฟดิฟ (Plovdiv) เป็นเมืองศูนยก์ลางการบริหารและการปกครองของจงัหวดัพลอฟดิฟ ที�มีความ

ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ มีประชากรประมาณ ���,��� คน ใหท้่านไดช้มวิวทิวทศันท์ี�สวยงามระหว่างทาง ซึ�งส่วนใหญ่
เป็นพื �นที�ปลูกดอกไม้ที�ใชท้าํหัวนํ�าหอม และฟารม์ปศุสัตวต์่างๆ นาํท่านชม เมืองเก่าพลอฟดิฟ (Plovdiv Old City) เป็นเขต
เมืองเก่าบนถนนที�ปดูว้ยแผ่นหินโบราณ เป็นส่วนที�เก่าแก่ของตวัเมืองไดร้บัการอนรุกัษ์ทางสถาปัตยกรรม ซึ�งทาํให ้เมืองพลอฟดฟิ 
ยงัคงมีกลิ�นอายของยุคเรอเนสซองซจ์นถึงปัจจุบัน ทาํใหส้ภาพบา้นเรือนตึกต่างๆยังคงอนุรกัษ์ไวซ้ึ�งรูปแบบเดิม คงเหลือไวใ้ห้
นกัท่องเที�ยวที�มาเยือน ผ่านชมโบราณสถานโรงละครกลางแจง้แบบโรมนั (Philippopolis Theatre) ที�มีอายุกว่า �,��� ปี ที�ยงัคง
สภาพสมบูรณ ์และ สภาโรมนั (Roman Forum) ผ่านชมสเุหร่าโบราณ (Dzhumaya Mosque) สรา้งขึ �นในศตวรรษที� �� ในช่วง
การปกครองของออตโตมนัเติรก์ โดยสรา้งทบัลงไปบนโบสถค์ริสตเ์ก่าเซน้ตเ์พตกา้ ใชเ้สาขนาดใหญ่สี�เสาครอ่มเหนือโถงใตด้ิน � 
โถง โดมสเุหรา่เคลือบทบัดว้ยตะกั�ว และมีหอขานสงูถึง �� เมตร โรงอาบนา้แบบตรุกีโบราณ (Turkish Bath) อายยุอ้นหลงัไปใน
คริสตศ์ตวรรษที� �� ที�ยงัคงสภาพสมบูรณ ์ปัจจุบนัใชเ้ป็นศูนยว์ฒันธรรม จากนั�นใหท้่านไดอ้ิสระเดินเลือกซื �อสินคา้ ณ ถนนคน
เดิน อาทิเช่น ผลิตภัณฑจ์ากดอกกุหลาบซึ�งเป็นสินคา้ขึ �นชื�อของประเทศบัลแกเรียที�เป็นไม่ว่าจะเป็น สบู่ นํ�ามนัหอมที�สกัดจาก
ดอกกหุลาบ โลชั�นทาผิว ที� หรือ เสื �อผา้ กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที�พกั นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั IMPERIAL PLOVDIV หรือเทยีบเท่า  

วันที� � เวลีโค ทาร์โนโว – ปราสาทซารีเวทส์ – ย่านถนนกูร์โก้  - เมืองรูเซ่  – 
บูคาเรสต ์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองเวลีโค ทารโ์นโว (Veliko Tarnovo)  ซึ�งเป็นเมืองเก่าแก่แหล่งชมุชนของชาวอลับาเนียและชาวกรีซที�

เขา้มาตั�งรกรากตั�งแต่สมัยศตวรรษที� �� ตั�งอยู่ริมแม่นํ�ายานตา ที�มีความใสสะอาดราวกับกระจกสะทอ้นอยู่เบื �องล่าง และยัง
ตั�งอยู่บนเนินเขาถึงสามลูก คือ ทซาเรเวทส ์ทราเปซีทซาและซเวทา โกร่า นอกจากนั�นยังเคยเป็นเมืองหลวงแห่งที�สองของ
อาณาจกัรบลัแกเรีย เป็นเมืองที�มีป้อมปราการ โบสถ ์พิพิธภณัฑ ์มากมาย นอกจากนี �แลว้แห่งประวตัิศาสตรแ์ห่งนี �ยงัไดช้ื�อว่าเป็น
หนึ�งในดินแดน ที�มีการตั�งถิ�นฐานที�เก่าแก่ที�สดุในบัลแกเรียอีกดว้ย ใหท้่านไดช้มอาคารบา้นเรือนสวยงามแปลกตาที�ปลกูสรา้ง
แบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบ Bulgarian National Revival ซึ�งบางทีก็ถูกเรียกว่า บัลแกเรียนเรอเนสซองซ ์(Bulgarian 
Renaissance) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื �นเมือง 
บ่าย จากนั�นนาํท่านเข้าชม ปราสาทซารีเวทส ์(Tsarevets Castle) เป็นป้อมปราการในยคุกลางที�สาํคญัและมีชื�อเสียงที�สดุแห่งหนึ�ง

ของโลกที�ตั�งอยู่บริเวณริมแม่นํ�ายานตา ซึ�งในอดีตเป็นที�อยู่อาศัยของกษัตริยแ์ละมีโบสถท์ี�ในเป็นสถานที�ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา แต่ในปัจจบุนัไดม้ีการตกแต่งดว้ยศิลปะรว่มสมยัที�สวยงามและแปลกตา ปัจจบุนัไดม้ีการทาํนบุาํรุงรกัษาอยู่ตลอดเวลาจึง
ทาํใหป้้อมปราการแหล่งนี �อยู่ในลักษณะที�ค่อนขา้งสมบูรณ์ จากนั�นไปชมความงดงามของอาคารบา้นเรือนที�ย่านถนนกูรโ์ก้ 
(Gurko Street) ที�นี�ท่านจะพบกับบา้นที�มีการอนุรกัษ์ไวในแบบเดิม โดยบา้นแต่ละหลงันั�นมีคุณค่าทางประวตัิศาสตรม์ากมาย 
จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่เมืองรูเซ่ (Ruse) ซึ�งเป็นเมืองที�มีพรหมแดนติดกับประเทศโรมาเนีย นาํท่านขา้มพรหมแดนประเทศเพื�อ
เดินทางต่อไปยงัเมืองบูคาเรสต ์(Bucharest) เมืองหลวงประเทศโรมาเนีย 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารพื �นเมือง 
ที�พัก นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั PULLMAN BUCHAREST WORLD TRADE CENTER HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที� � เมืองบราน – ปราสาทแดร็กคูล่า - บราซอฟ – จัตุรัสสภา - โบสถด์าํ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางไปยงัเมืองบราน (Bran) เมืองที�มีชื�อเสียงในเรื�องของตาํนานผีดูดเลือดหรือความเชื�อที�ว่าเมืองนี �เป็นที�อยู่ของแวม
ไพรใ์นอดีต นาํท่านเข้าชม ปราสาทบราน (Bran Castle) หรือที�รูจ้ักกันในนาม ปราสาทแดร็กคูล่า สรา้งขึ �นในปีค.ศ. ���� 
เป็นปราสาทที�ไดร้บัการยกย่องว่าสวยงามที�สดุในโรมาเนียตั�งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอด สรา้งขึ �นเพื�อเป็นป้อมควบคมุเสน้ทางการคา้ 
และเก็บภาษีระหว่างแควน้วาลนัเซียและแควน้ทรานซิลวาเนีย ภายในปราสาทมีหอ้งต่างๆมากมาย ซึ�งจดัแสดงวิถีความเป็นอยู่ 
หอ้งแสดงอาวุธโบราณ ตูโ้บราณอายุหลายรอ้ยปีที�แกะสลักลวดลายงดงาม นอกจากนี �ยังมีการจัดแสดงสิ�งของเครื�องใช้อีก
มากมาย อิสระใหท้่านไดช้มและถ่ายรูปตามอธัยาศยั  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื �นเมือง 
บ่าย จากนั�นนาํท่านเดินทางต่อไปยงัเมือง บราซอฟ (Brasov) ซึ�งเป็นเมืองที�ตั�งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองบคูาเรสต ์เมืองบราซอฟเป็น

เมืองใหญ่ที�สดุแห่งแควน้ทรานซิลวาเนีย แควน้ที�สวยงามและมีชื�อเสียงของโรมาเนีย แควน้นี �เกิดขึ �นในศตวรรษที�12 โดยชาวแซก
ซอนสซ์ึ�งเคยถูกปกครองโดยชนชาติเยอรมนัและเป็นศูนยก์ลางการคา้ของชาวแซกซอนส ์อาคารโดยทั�วไปจึงตกแต่งตามสไตล์
เยอรมนั นําท่านเที�ยวชมเมืองบราซอฟ (Brasov) หนึ�งในเมืองเพชรนํ�างามแห่งยุโรปตะวนัออก นาํท่านเดินทางสู่จัตุรัสสภา 
(Piata Sfatului) ซึ�งเป็นที�ตั�งอาคารสภาชมุชนเมืองที�มีอายกุว่าพนัปี จตุรสัแห่งเป็นแหล่งชมุนมุของสถาปัตยกรรมศิลป์หลายสมยั 
นบัตั�งแต่อาคารแบบโรมาเนสก ์โบสถส์ไตลเ์รอเนสซองซ ์โรงแรมแบบบาร๊อค รวมถึงรา้นกาแฟภายในอาคารแบบโรโคโค ซึ�งสรา้ง
ต่อเนื�องกันมาหลายๆสมัย โดยจตัุรสัแห่งนี �เป็นที�มาของการขนานนามว่า "เมืองบราซอฟเมืองงามที�สดุในโรมาเนีย" จากนั�นนาํ
ท่านเข้าชมโบสถด์าํ (Black Church) สรา้งขึ �นในปี ค.ศ. ���� ใชเ้วลาสรา้งกว่ารอ้ยกว่าปี จดัเป็นโบสถแ์บบศิลปะโกธิคที�ใหญ่
ที�สดุของโรมาเนีย สาเหตุที�ถูกเรียกว่าโบสถด์าํ เนื�องมาจากในอดีตเมืองแห่งนี �เคยถูกไฟไหม ้คราบดาํจากเขม่าจึงไปเกาะที�ผนัง
โบสถจ์นเป็นสีดาํทะมึน จากนั�นนาํท่านชมตลาดใจกลางเมืองบราซอฟ (Brasov market center) ตลาดนี �เป็นถนนระหว่างตึก
ขนาดใหญ่ยาวติดต่อกนั ขา้วของที�ขายมีมากมายหลายชนิด ทั�งเสื �อผา้ กระเป๋าหนงั เครื�องสาํอาง ของที�ระลกึ ฯลฯ อิสระใหท้่าน
ไดเ้ดินเล่นและชอ้ปปิ�งตามอธัยาศยั 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที�พกั นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั HOTEL BELVEDERE  หรือเทียบเท่า 

วันที� � 
เมืองซินายา - ปราสาทเปเลส - วิหารซินายา - สลานิค – เหมืองเกลือสลา
นิค - บูคาเรสต ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซินายา (Sinaia) อีกหนึ�งเมืองท่องเที�ยวที�ตั�งอยู่ในมณฑลพราโฮวา(Prahova Country) โดยตวัเมืองนั�นตั�ง

ลกึเขา้ไปในเทือกเขาคารเ์พเธียน(Carpathian Mountains) เป็นเมืองรีสอรท์ที�ไดร้บัความนิยมเมืองหนึ�งของประเทศโรมาเนีย นาํ
ท่านเข้าชมปราสาทเปเลส (Peles Castle) ซึ�งตั�งอยู่ในหบุเขาบเูชก ิทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเมือง ถกูลอ้มรอบไปดว้ยภเูขาที�
มีทิวทศันส์วยงาม ปราสาทนี �สรา้งขึ �นโดยเจา้ชายคาลอสที� � กษัตรยิแ์ห่งโรมาเนีย ในสมยัศตวรรษที� �� เพื�อใชเ้ป็นที�ประทบัในฤดู
รอ้น มีลกัษณะคลา้ยปราสาทสไตลเ์ยอรมนั ถึงแมจ้ะมีขนาดไม่ใหญ่โตเหมือนพระราชวงัฤดูรอ้นของประเทศอื�นๆในยุโรป แต่ก็
ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นปราสาทที�สวยที�สุดในโลกแห่งหนึ�ง ไม่ใช่เพียงแค่ภายนอกอาคารเท่านั�น แต่ภายในพระราชวังก็ลว้น
ตกแต่งไวอ้ย่างวิจิตรประณีต ปัจจุบนัเป็นสถานที�สาธารณะและพิพิธภณัฑท์ี�เก็บสมบตัิลํ�าค่าอีกแห่งหนึ�งของโรมาเนีย จากนั�นนาํ



 

 

ท่านแวะถ่ายรูปดา้นนอกกับวิหารซินายา (Sinaia Monastery) โดยวิหารนี �ตั�งอยู่บน ภูเขาซีนาย (Mount Sinai) ซึ�งเป็นวิหาร
ขนาดใหญ่ของนิกายออโธดอกซ ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื �นเมือง 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองสลานิค (Slanic) ซึ�งตั�งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงบคูาเรสต ์นาํท่านเข้าชมเหมืองเกลือสลานิค (Slanic 

Prahova Saltmine) เป็นเหมืองเกลือที�มีขนาดใหญ่ที�สดุในประเทศโรมาเนียและใหญ่ที�สดุในยโุรปตะวนัออกเฉียงใต ้ในอดีตเกลือ
มีความสาํคญัมากเพราะเป็นเครื�องปรุงหลกัในการถนอมอาหารของชาวยุโรป เหมืองเกลือแห่งนี �อยู่ลึกลงไปใตด้ินถึง ��� เมตร 
ผนงัทั�ง � ดา้นเป็นหินเกลือ เกิดจาก การเกาะกนัของเกลือและเกิดเป็นหินเกลือที�งอกและยอ้ยในถํ�าอย่างสวยงาม เวลานาํเกลือ
ออกไป เขาใชว้ิธีสกัดออกมาเป็นกอ้น แลว้นาํไปละลายนํ�า ปัจจุบันเหมืองเกลือแห่งนี �เปิดใหบ้ริการแบบธรรมชาติบาํบดัเพราะ
อากาศภายในเหมืองมีไอละอองของนํ�าเกลือ ที�เรียกว่า saline air microclimate  เชื�อกันว่าสามารถช่วยบาํบัดผูป่้วยที�มีอาการ
ทางปอด เช่น หอบหืดได ้นาํท่านเดินทางกลบัสู่กรุงบูคาเรสต ์

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารพื �นเมือง 
ที�พกั นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั PULLMAN BUCHAREST WORLD TRADE CENTER HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที� � บูคาเรสต์ – อาคารรัฐสภา – ประตูชัยโรมาเนียน - ย่านเมืองเก่า - 
สนามบนิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเที�ยวชมกรุงบูคาเรสต ์(Bucharest) ซึ�งเป็นเมืองหลวงและเมืองที�ใหญ่ที�สดุของประเทศโรมาเนีย นอกจากนี �ยงัเป็นเมือง

อตุสาหกรรมและเศรษฐกิจหลกัที�เจรญิรุง่เรืองที�สดุของประเทศ เมืองบูคาเรสต ์มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ � ลา้นคน และเป็น
เมืองที�ใหญ่ที�สุดเป็นอันดับ �  นําท่านถ่ายรูปด้านนอกบริเวณ อาคารรัฐสภาหรือทําเนียบประธานาธิบดี (Palace of 
Parliament in Bucharest) ที�ตั�งอยู่ใจกลางเมืองบูคาเรสต ์โดยทาํเนียบประธานาธิบดีแห่งนี � ได้รบัการยกย่องว่าเป็นอาคาร
รฐัสภานี �ไดช้ื�อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั � ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรฐัอเมริกา และมีจาํนวนหอ้งมากถึง ��,��� 
หอ้ง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื �นเมือง 
 นาํท่านผ่านชมประตูชัยโรมาเนียน (Arcul de Triumf) ซึ�งสรา้งเลียนแบบประตูชยัในกรุงปารีส ในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย 

จากนั�นใหท้่านอิสระชอ้ปปิ�งตามอธัยาศยัในย่านเมืองเก่าบูคาเรสต ์ จากนั�นนาํเดินทางสู่ สนามบิน เพื�อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
18.30  น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงแฟรงกเ์ฟิรต์ โดยสายการบินลฟุทฮ์นัซา่ เที�ยวบินที� LH 1421 

19.55 น. ถึงสนามบินกรุงแฟรงกเ์ฟิรต์ รอเปลี�ยนเครื�อง 
22.00 น. ออกเดินทางต่อไปยงักรุงเทพฯ โดยสายการบินลฟุทฮ์นัซ่า เที�ยวบินที� LH 772 

วันที� � กรุงเทพฯ 
14.10 น.  ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพ 

  
 

 



 

 

ราคาแนะนําเพยีง   
Summer in Bulgaria – Romania   
บัลแกเรีย - โรมาเนีย � วัน � คืน    

 โดยสายการบินบนิลุฟทฮ์ันซ่า แอรไ์ลน ์

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก �-� ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ �� ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ �� ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั�ว 
ท่านละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ท่านละ 

�� – �� พ.ค. �� 49,900.- 49,900.- 49,900.- 26,580.- 5,900.- 
�� - �� มิ.ย. �� 49,900.- 49,900.- 49,900.- 26,580.- 5,900.- 
�� – �� มิ.ย. �� 49,900.- 49,900.- 49,900.- 26,580.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื�อนไขการให้บริการ 
1.        ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที�นั�งจะยืนยนัเมื�อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านั�น 
2. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดินทาง ที�มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื�อทาํการจองคิวยื�นวีซ่าภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง 

หากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื�อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัท ี
4. หากท่านที�ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที� ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครั�ง 

หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ�ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ �น 
5. การยื�นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมกีารเตรียมเอกสาร และมีขั�นตอนการยื�นวีซ่าไม่เหมอืนกนั ทั�งแบบหมู่คณะและยื�น รายบคุคล (แสดงตน) 

ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื�อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที� 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจาํตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั�วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื�องจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั�งหมด 

 

อัตราค่าบริการนี�รวม 
1  ค่าตั�วเครื�องบิน ชั�นประหยดั (Economy Class) ที�ระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกิน

จาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื�อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเที�ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที�ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการ 



 

 

7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื�อประกันการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเรื�องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ�มเติมกับทางบริษัท

ได้  
 เบี �ยประกนัเริ�มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบี �ยประกนัเริ�มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มีอายตุั�งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนี�ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่านํ�าหนกัเกินจากทางสาย

การบินกาํหนดเกินกว่า 23 กก.และมากกว่า 1 ชิ �น,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทาง
หรือของมีค่าที�สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมนํ�ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินมีการปรบัขึ �นราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น  (14 EUR) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 EUR) 
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศบลัแกเรียประมาณ 3,000 บาท (ชาํระพรอ้มเงินมดัจาํ) 
 

เงื�อนไขการชาํระค่าทัวรส์่วนที�เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนที�เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยที�เกิดขึ�นจริง 

 

ข้อมูลเบื �องต้นในการเตรียมเอกสารยื�นวีซ่าและการยื�นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บรษิัททวัร ์การเตรียมเอกสารที�ดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึ �น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื�นวีซา่ หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบรษิัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิัทฯ ทราบล่วงหนา้
เพื�อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ�งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที�ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมา
ระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 



 

 

3. สาํหรบัผูเ้ดินทางที�ศึกษาหรือทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื�องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที�ตนพาํนกัหรือศึกษาอยู่
เท่านั�น 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ตํ�ากวา่ � เดือน โดยนบัวนัเริ�มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํ�ากว่า � เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื�น
คาํรอ้งขอทาํหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบรษิัทดว้ย เนื�องจากประวตัิการเดินทางของ
ท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ�งในการยื�นคาํรอ้งขอวีซ่า และจาํนวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างสาํหรบัติดวีซ่าไม่ตํ�ากว่า � หนา้ 

5. ท่านที�ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนั�นๆ และพาสปอรต์ 
ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

ข้อมูลเพิ�มเตมิเรื�องตั�วเครื�องบินและที�นั�งบนเครื�องบิน 

1. ทางบริษัทไดส้าํรองที�นั�งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั�วเครื�องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ�การเรียกเก็บค่ามดัจาํตั�วเครื�องบิน ซึ�งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ �,��� – �,��� บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั�วเครื�องบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ�เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที�เกิดขึ �นจรงิ และรอ 
Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ �- � เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั�งที� Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที�สายการบินกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้
ที�มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื�นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (นํ�าหนัก
ประมาณ �� กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี�มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ �นอยู่กับทางเจา้หนา้ที�
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที�เช็คอินเท่านั�น 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก �� วนั ขึ �นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทั�งหมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน ��-�� วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ ��,��� บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน ��-�� วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ ��,��� บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า �� วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ� เก็บค่าใชจ้่ายทั�งหมด 
5. บรษิัทขอสงวนสิทธิ�ในการเก็บค่าใชจ้่ายทั�งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนที� บรษิัท

ฯกาํหนดไว ้(��ท่านขึ �นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื�นที�เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอ้งนาํไป
ชาํระค่าเสียหายต่างๆที�เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการเลื�อนการเดินทางของ
ท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทั�งนี �ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํตั�ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที� สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื�นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ �นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื�นวีซ่า / ค่ามดัจาํตั�วเครื�องบิน หรือค่าตั�วเครื�องบิน (กรณีออกตั�วเครื�องบิน
แลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที�กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจาํนวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั�วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการไม่คืนค่าทวัรท์ั�งหมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที� ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ

สงวนสิทธิ�ในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั�งหมด 
 



 

 

ข้อมูลเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พัก 
1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาํใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

และหอ้งพักแบบ � ท่าน/� เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ � 
ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น � เตียงใหญ่กบั � เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื�องปรบัอากาศเนื�องจากอยู่ในแถบที�มีอณุหภมูิต ํ�า 
3. กรณีที�มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ �นมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการ

ปรบัเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที�มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่างอาบนํ�า ซึ�ง

ขึ �นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่บลัแกเรยี 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัทําการ 

***ไมต่อ้งมาแสดงตนที�สถานทตูในวนัยื�นวซีา่*** 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารที�ออกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยื�นวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ที�ทวัรใ์หร้บัทราบต ั�งแตท่ ี�ทา่นทํา
การจองทวัรเ์ขา้มา เพื�อทําการแกไ้ขในการขอวซีา่ในคร ั�งนี� มฉิะน ั�นหากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ 

อาจจะมผีลเสยีตอ่การขอวซีา่ของทา่นในคร ั�งนี�** 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ และตอ้งไมม่รีอยขดีเขยีน(หากมจีะถอืเป็นพาสปอรต์ชํารดุ ตอ้งทําใหม)่ 
หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย 

 



 

 

***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 
หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบ
ทนัท ีเพราะการยื�นขอวซี่าจะมเีงื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ 
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผู ้
เดนิทางที�ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ�ว จํานวน 2 ใบ (พื�นหลัง

ขาวเท่านั�น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ  
3.1 Bank Certificate สกุลเงินเป็น EURO หรือ US มีอายุไม่เกนิ 1 

เดอืน (ตอ้งสะกดชื�อใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์) 

3.2  Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน เป็นภาษาองักฤษ ที�ออกจากทางธนาคาร (ตอ้งสะกด

ชื�อใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์) อัปเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นยื�นวซีา่ 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลที�สามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่

พี�นอ้ง ที�มสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นั�น)  

     3.3.1 Bank Guarantee จากผูท้ ี�รบัรองคา่ใชจ้า่ย สกุลเงนิเป็น EURO หรือ US มีอายุไม่เกนิ 1 

เดอืน (ตอ้งสะกดชื�อใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์) 

     3.3.2. สําเนา Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน เป็นภาษาองักฤษ ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย ที�

ออกจากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดชื�อของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์) อัปเดทไม่เกนิ 

15 วัน กอ่นยื�นวซีา่ 

     3.3.3.สําเนาหนา้พาสปอรต์ ของคนออกคา่ใชจ้า่ยให ้

     3.3.4 หนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ย(Sponsor Letter) ที�ผูอ้อกคา่ใชใ้หเ้ป็นคนเซ็นรับรอง 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 



 

 

4. หลกัฐานการทํางาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี�แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา
เชา่ที� โฉนดที�ดนิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตุําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริ�มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบันที�กําลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์)ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายตุํ�ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 

***เอกสารสว่นตวัของทา่นหา้มเซ็นสําเนาถกูตอ้งทกุกรณี*** 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา
จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื
หนา้พาสปอรต์บดิามา 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม
ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด
วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาตอ้งลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 



 

 

7.  ทา่นหา้มเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้งเด็ดขาด  

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิไดท้กุเวลา หาก
ทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื�นวซีา่ประเทศบลัแกเรยี 

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ที�ทวัรใ์หร้บัทราบต ั�งแตท่ ี�ทา่นทํา
การจองทวัรเ์ขา้มา เพื�อทําการแกไ้ขในการขอวซีา่ในคร ั�งนี� มฉิะน ั�นหากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ 

อาจจะมผีลเสยีตอ่การขอวซีา่ของทา่นในคร ั�งนี�** 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของท่าน) 

ชื�อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื�อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานที�เกดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศที�เกดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)              

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีที�ผูส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุํ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ื�อ และที�อยู ่ผูป้กครอง 



 

 

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

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

11. ที�อยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืที�ตดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื�อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

     ....................................................................................................... 

13. ชื�อบรษัิทหรอืรา้นคา้ และที�อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื�อ ที�อยู่
ของสถาบันศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

        ไมเ่คย           เคยได ้  ใชไ้ดต้ั �งแตว่ันที�..........................ถงึวนัที�............................ 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

         ไมเ่คย        เคย  (กรณุาระบุวันที� หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื�อ และความสมัพันธ.์......................... 



 

 

สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…...........   

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ที�พักที�มผีูจ้ดัหาให ้

   ชําระคา่ที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั �งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื�นๆ (โปรดระบ)ุ     อื�นๆ (โปรดระบ)ุ     

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆท ั�งสิ�น 
ท ั�งนี�บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั�น 

 


