
 

 

รหัสทัวร B2B2000280 
ทัวรยุโรป บัลแกเรีย - โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (OS) 
โซเฟย | อารามมรดกโลกรีลา | เหมืองเกลือสลานิค | ปราสาทเปเลส 
ปราสาทแดร็กคูลา | บราซอฟ | บูคาเรสต 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ 
วันที่ 2. เวียนนา - โซเฟย – อารามมรดกโลกรีลา – พิพิธภัณฑริลา – โซเฟย 
วันที่ 3. โซเฟย - มหาวิหารอเล็กซานเดอร เนฟสกี - โบสถเซนตโซเฟย - จัตุรัสบัท
เทนเบิรก - ยานไวโตชา บูเลอวารด - เวลีโค ทารโนโว 
วันที่ 4. เวลีโค ทารโนโว – ปราสาทซารีเวทส – ยานถนนกูรโก - เมืองรูเซ – 
บูคาเรสต  
วันที่ 5. เมืองบราน – ปราสาทแดร็กคูลา - บราซอฟ – จัตุรัสสภา - โบสถดํา 
วันที่ 6. เมืองซินายา - ปราสาทเปเลส - วิหารซินายา - สลานิค – เหมืองเกลือสลา
นิค - บูคาเรสต 
วันที่ 7. บูคาเรสต – อาคารรัฐสภา – ประตูชยัโรมาเนียน - ยานเมืองเกา - 
สนามบิน 
วันที่ 8. กรุงเทพฯ 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
20.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร

สายการบินออสเตรียนแอรไลน ประตู 4 แถว G พบเจาหนาที่คอยอํานวยความ
สะดวก 

23.55 น. ออกเดินทางสูกรุงเวียนนา โดยเท่ียวบนิที่ OS 026 
วันที่ 2 เวียนนา - โซเฟย – มหาวิหารอเล็กซานเดอร เนฟสกี – โบสถเซนตโซเฟย- 

อารามมรดกโลกรีลา – พิพิธภัณฑริลา – ปลอฟดิฟ 
05.25 น. เดินทางถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 
07.20 น. นําทานเดินทางตอไปยังเมืองโซเฟย โดยเที่ยวบินที่ OS 805  
09.50 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติ กรุงโซเฟย (Sofia) ประเทศบัลแกเรีย 

(Bulgaria) (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง)  นําทานผานพิธีการตรวจคน
เขาเมือง และดานศุลกากร  



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
  บาย จากน้ันนําทานออกเดินทางไปยังเมืองรีลา ซึ่งเปนเมืองที่ตั้งอยูบนภูเขาทางดาน

ตะวันตกเฉียงใตของประเทศ เปนภูเขาสูงที่สุด บัลแกเรียและเทือกเขาบอลขาน นํา
ทานชม อารามมรดกโลกรีลา (Rila Monastery) เปนอารามของคริสตนิกายออร
โธดอกซที่มีชื่อเสียงที่สุดและมีผูเยี่ยมชมมากที่สุดของบัลกาเรีย ตั้งอยูบนจุดที่มีวิว
ทิวทัศนสวยงามของภูเขารีลา ซึ่งสามารถมองเห็นแมน้ําริลสกาและแมน้ําดรุสยา วิท
ซา ที่อยูเบ้ืองลางได อารามแหงน้ีกอต้ังขึ้นในศตวรรษที่ 10 โดยนักบุญจอหน แหงรีลา
(ST.John of Rila) อารามรีลาถือเปนศูนยกลางของจิตวิญญาณที่ใหญที่สุดของ
ประเทศบัลกาเรีย และเปนจุดหมายในการเดินทางแสวงบุญของคริสตศาสนิกชนใน
นิกายออรโธดอกซจากทั่วโลก  อารามแหงน้ีถือเปนอนุสรณสถานของสถาปตยกรรม
และความมั่งคั่งของวัฒนธรรมและศิลปะของบัลแกเรีย สัญญลักษณรูปเคารพ ที่
อารามน้ีมีขนาดใหญที่สุดและทําดวยทองคําแทเพียงแหงเดียวในบัลแกเรีย นอกจากนี้
อารามเปนแหลงสะสมทรัพยสมบัติและวัสดุวรรณกรรมอายุกวารอยป อีกจํานวนมาก 
อารามน้ีไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกในปค.ศ.1983 นําทานเขาชม
พิพิธภัณฑริลา(Rila Museum) ซึ่งภายในไดเก็บสมบัติลํ่าคามากมายของอารม
หลวงแหงน้ีรวมถึงเรื่องราวของประวัติศาสตรตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษที่ 10 โดยจัด
แสดงเปนหองๆ เชน หองที่จัดแสดงเครื่องแตงกายของทานอารคบิชอป หองที่จัด
แสดงเครื่องพิมพกระดาษที่ทําจากแผนทองแดง หองที่จัดแสดงไมกางเขนที่แกะสลัก
ดวยมือที่มีความละเอียดสูงมากจึงสามารถสื่ออารมณออกมาทางสีหนาไดอยางชัดเจน
ใชในเวลาแกะสลักกวา 12 ปจึงเสร็จ จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเมืองโซเฟย  
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก NOVOTEL SOFIA หรือเทียบเทา  

วันที่ 3 โซเฟย - โบสถเซนตโซเฟย - จัตุรัสบัทเทนเบิรก - ยานไวโตชา บูเลอวารด - 
เมืองปลอฟดิฟ – ชมเมืองเกา  



 

 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมเมืองโซเฟย (Sofia) เปนเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐ

บัลแกเรีย และ มีประชากรเปนอันดับที่ 47 ของสหภาพยุโรป ตั้งอยูทางตะวันตก ของ
บัลแกเรีย ตั้งอยูเชิงเขาวิโตชา เปนเมืองที่มีประวัติศาสตร เกาแกยาวนานถึง 7,000 
ป ซ่ึงยังคงเหลือรองรอยใหเห็นจากโบราณสถานในยุคตางฯ แตเปนที่นาเสียดายที่ถูก
ทําลายเสียหายไปมาก เมื่อครั้งสงครามรัสเซีย – ตุรกี เม่ือ 200 กวาปที่แลว โซเฟย 
ยังเปนเมืองศูนยกลางของการขนสง สินคาทางบกที่สําคัญของคาบสมุทรบอลขานอีก
ดวย ชมมหาวิหารอเล็กซานเดอร เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral)  
ซึ่งถือเปนมหาวิหารคริสตจักรนิกายออรโธดอกซที่ใหญอันดับตนๆของภูมิภาค 
กอสรางในแบบโดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ตกแตงดวยหินออนที่วิตรตระการตา 
สามารถจุผูเขาทําพิธีไดประมาณ 10,000 คน ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิค อเล็กซาน
เดอร โพมีรานทเซฟ จากน้ันนําทานชม โบสถเซนตโซเฟย (Sofia Synagogue) 
ซึ่งตั้งอยูใกลๆกับมหาวิหาร เปนสถานที่ท่ีมีความสวยงาม และยังไดชื่อวาเปนโบสถยิว
ที่ใหญที่สุดในยุโรปตะวันออกเฉียงใต และใหญเปนอันดับสามในทวีปยุโรป โบสถแหง
น้ีมีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง ฟริด
ริช กรูนันเกอร (Friedrich Grünanger) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
บาย นําทานเดินทางไปยังเมืองปลอฟดิฟ (Plovdiv) เปนเมืองศูนยกลางการบริหารและ

การปกครองของจังหวัดพลอฟดิฟ ที่มีความใหญเปนอันดับสองของประเทศ มี
ประชากรประมาณ 350,000 คน ใหทานไดชมวิวทิวทัศนที่สวยงามระหวางทาง ซึ่ง
สวนใหญเปนพื้นที่ปลูกดอกไมที่ใชทําหัวน้ําหอม และฟารมปศุสัตวตางๆ นําทานชม 
เมืองเกาปลอฟดิฟ (Plovdiv Old City) เปนเขตเมืองเกาบนถนนที่ปูดวยแผนหิน
โบราณ เปนสวนที่เกาแกของตัวเมืองไดรับการอนุรักษทางสถาปตยกรรม ซึ่งทําให 
เมืองพลอฟดิฟ ยังคงมีกลิ่นอายของยุคเรอเนสซองซจนถึงปจจุบัน ทําใหสภาพ
บานเรือนตึกตางๆยังคงอนุรักษไวซึ่งรูปแบบเดิม คงเหลือไวใหนักทองเท่ียวที่มาเยือน 
ผานชมโบราณสถานโรงละครกลางแจงแบบโรมัน (Philippopolis Theatre) ที่มี
อายุกวา 2,000 ป ท่ียังคงสภาพสมบูรณ และ สภาโรมัน (Roman Forum) ผานชม
สุเหราโบราณ (Dzhumaya Mosque) สรางขึ้นในศตวรรษที่  14 ในชวงการ
ปกครองของออตโตมันเติรก โดยสรางทับลงไปบนโบสถคริสตเกาเซนตเพตกา ใชเสา
ขนาดใหญสี่เสาครอมเหนือโถงใตดิน 9 โถง โดมสุเหราเคลือบทับดวยตะกั่ว และมีหอ
ขานสูงถึง 23 เมตร โรงอาบนาแบบตุรกีโบราณ (Turkish Bath) อายุยอนหลังไปใน
คริสตศตวรรษที่ 16 ที่ยังคงสภาพสมบูรณ ปจจุบันใชเปนศูนยวัฒนธรรม จากน้ันให



 

 

ทานไดอิสระเดินเลือกซื้อสินคา ณ ถนนคนเดิน อาทิเชน ผลิตภัณฑจากดอกกุหลาบซึ่ง
เปนสินคาขึ้นชื่อของประเทศบัลแกเรียที่เปนไมวาจะเปน สบู น้ํามันหอมที่สกัดจาก
ดอกกุหลาบ โลช่ันทาผิว ท่ี หรือ เสื้อผา กระเป�า รองเทา ฯลฯ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก IMPERIAL PLOVDIV หรือเทียบเทา  

วันที่ 4 เวลีโค ทารโนโว – ปราสาทซารีเวทส – ยานถนนกูรโก - เมืองรูเซ – บูคาเรสต  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานออกเดินทางสู เมืองเวลีโค ทารโนโว (Veliko Tarnovo)  ซึ่งเปนเมือง
เกาแกแหลงชุมชนของชาวอัลบาเนียและชาวกรีซที่เขามาตั้งรกรากตั้งแตสมัยศตวรรษ
ที่ 16 ตั้งอยูริมแมน้ํายานตา ที่มีความใสสะอาดราวกับกระจกสะทอนอยูเบื้องลาง 
และยังตั้งอยูบนเนินเขาถึงสามลูก คือ ทซาเรเวทส ทราเปซีทซาและซเวทา โกรา 
นอกจากนั้นยังเคยเปนเมืองหลวงแหงที่สองของอาณาจักรบัลแกเรีย เปนเมืองที่มีป�อม
ปราการ โบสถ พิพิธภัณฑ มากมาย นอกจากน้ีแลวแหงประวัติศาสตรแหงน้ียังไดชื่อ
วาเปนหน่ึงในดินแดน ท่ีมีการตั้งถิ่นฐานที่เกาแกที่สุดในบัลแกเรียอีกดวย ใหทานไดชม
อาคารบานเรือนสวยงามแปลกตาที่ปลูกสรางแบบสถาปตยกรรมผสมผสานแบบ 
Bulgarian National Revival ซึ่งบางทีก็ถูกเรียกวา บัลแกเรียนเรอเนสซองซ 
(Bulgarian Renaissance) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย จากน้ันนําทานเขาชม ปราสาทซารีเวทส (Tsarevets Castle) เปนป�อมปราการ

ในยุคกลางที่สําคัญและมีช่ือเสียงที่สุดแหงหน่ึงของโลกที่ต้ังอยูบริเวณริมแมน้ํายานตา 
ซึ่งในอดีตเปนที่อยูอาศัยของกษัตริยและมีโบสถที่ในเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา แตในปจจุบันไดมีการตกแตงดวยศิลปะรวมสมัยที่สวยงามและแปลกตา 
ปจจุบันไดมีการทํานุบํารุงรักษาอยูตลอดเวลาจึงทําใหป�อมปราการแหลงน้ีอยูใน
ลักษณะที่คอนขางสมบูรณ จากน้ันไปชมความงดงามของอาคารบานเรือนที่ยานถนน
กูรโก (Gurko Street) ที่น่ีทานจะพบกับบานที่มีการอนุรักษไวในแบบเดิม โดยบาน
แตละหลังน้ันมีคุณคาทางประวัติศาสตรมากมาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองรูเซ 
(Ruse) ซึ่งเปนเมืองที่มีพรหมแดนติดกับประเทศโรมาเนีย นําทานขามพรหมแดน
ประเทศเพื่อเดินทางตอไปยังเมืองบูคาเรสต (Bucharest) เมืองหลวงประเทศ
โรมาเนีย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นํ า ท า น เดิ น ท า ง เข า สู ที่ พั ก  PULLMAN BUCHAREST WORLD TRADE 

CENTER HOTEL หรือเทียบเทา  



 

 

วันที่ 5 เมืองบราน – ปราสาทแดร็กคูลา - บราซอฟ – จัตุรัสสภา - โบสถดํา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางไปยังเมืองบราน (Bran) เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของตํานานผีดูด
เลือดหรือความเช่ือท่ีวาเมืองน้ีเปนที่อยูของแวมไพรในอดีต นําทานเขาชม ปราสาทบ
ราน (Bran Castle) หรือที่รูจักกันในนาม ปราสาทแดร็กคูลา สรางขึ้นในปค.ศ. 
1377 เปนปราสาทที่ไดรับการยกยองวาสวยงามที่สุดในโรมาเนียตั้งเดนเปนสงาอยู
บนยอด สรางขึ้นเพื่อเปนป�อมควบคุมเสนทางการคา และเก็บภาษีระหวางแควนวา
ลันเซียและแควนทรานซิลวาเนีย ภายในปราสาทมีหองตางๆมากมาย ซึ่งจัดแสดงวิถี
ความเปนอยู หองแสดงอาวุธโบราณ ตูโบราณอายุหลายรอยปที่แกะสลักลวดลาย
งดงาม นอกจากน้ียังมีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใชอีกมากมาย อิสระใหทานไดชมและ
ถายรูปตามอัธยาศัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยังเมือง บราซอฟ (Brasov) ซึ่งเปนเมืองที่ตั้งอยูทาง

ทิศเหนือของเมืองบูคาเรสต เมืองบราซอฟเปนเมืองใหญที่สุดแหงแควนทรานซิลวา
เนีย แควนที่สวยงามและมีชื่อเสียงของโรมาเนีย แควนน้ีเกิดขึ้นในศตวรรษที่12 โดย
ชาวแซกซอนสซึ่งเคยถูกปกครองโดยชนชาติเยอรมันและเปนศูนยกลางการคาของชาว
แซกซอนส อาคารโดยทั่วไปจึงตกแตงตามสไตลเยอรมัน นําทานเที่ยวชมเมืองบรา
ซอฟ (Brasov) หน่ึงในเมืองเพชรน้ํางามแหงยุโรปตะวันออก นําทานเดินทางสูจัตุรัส
สภา (Piata Sfatului) ซึ่งเปนที่ตั้งอาคารสภาชุมชนเมืองที่มีอายุกวาพันป จตุรัส
แหงเปนแหลงชุมนุมของสถาปตยกรรมศิลป�หลายสมัย นับตั้งแตอาคารแบบโร
มาเนสก โบสถสไตลเรอเนสซองซ โรงแรมแบบบารอค รวมถึงรานกาแฟภายในอาคาร



 

 

แบบโรโคโค ซ่ึงสรางตอเน่ืองกันมาหลายๆสมัย โดยจัตุรัสแหงน้ีเปนที่มาของการขนาน
นามวา "เมืองบราซอฟเมืองงามท่ีสุดในโรมาเนีย" จากน้ันนําทานชมโบสถดํา (Black 
Church) สรางขึ้นในป ค.ศ. 1383 ใชเวลาสรางกวารอยกวาป จัดเปนโบสถแบบ
ศิลปะโกธิคที่ใหญที่สุดของโรมาเนีย สาเหตุที่ถูกเรียกวาโบสถดํา เน่ืองมาจากในอดีต
เมืองแหงน้ีเคยถูกไฟไหม คราบดําจากเขมาจึงไปเกาะที่ผนังโบสถจนเปนสีดําทะมึน 
จากนั้นนําทานชมตลาดใจกลางเมืองบราซอฟ (Brasov market center) ตลาด
น้ีเปนถนนระหวางตึกขนาดใหญยาวติดตอกัน ขาวของที่ขายมีมากมายหลายชนิด ท้ัง
เสื้อผา กระเป�าหนัง เครื่องสําอาง ของที่ระลึก ฯลฯ อิสระใหทานไดเดินเลนและชอป
ปم�งตามอัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก HOTEL BELVEDERE  หรือเทียบเทา 

วันที่ 6 เมืองซินายา - ปราสาทเปเลส - วิหารซินายา - สลานิค – เหมืองเกลือสลานิค - 
บูคาเรสต 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองซินายา (Sinaia) อีกหน่ึงเมืองทองเที่ยวที่ตั้งอยูในมณฑลพ

ราโฮวา(Prahova Country) โดยตัวเมืองน้ันตั้งลึกเขาไปในเทือกเขาคารเพเธียน
(Carpathian Mountains) เปนเมืองรีสอรทที่ ไดรับความนิยมเมืองหน่ึงของ
ประเทศโรมาเนีย นําทานเขาชมปราสาทเปเลส (Peles Castle) ซึ่งตั้งอยูในหุบ
เขาบูเชกิ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง ถูกลอมรอบไปดวยภูเขาที่มีทิวทัศน
สวยงาม ปราสาทน้ีสรางขึ้นโดยเจาชายคาลอสที่ 1 กษัตริยแหงโรมาเนีย ในสมัย
ศตวรรษที่ 19 เพื่อใชเปนที่ประทับในฤดูรอน มีลักษณะคลายปราสาทสไตลเยอรมัน 
ถึงแมจะมีขนาดไมใหญโตเหมือนพระราชวังฤดูรอนของประเทศอ่ืนๆในยุโรป แตก็
ไดรับการยกยองวาเปนปราสาทที่สวยที่สุดในโลกแหงหน่ึง ไมใชเพียงแคภายนอก
อาคารเทาน้ัน แตภายในพระราชวังก็ลวนตกแตงไวอยางวิจิตรประณีต ปจจุบันเปน
สถานที่สาธารณะและพิพิธภัณฑท่ีเก็บสมบัติลํ้าคาอีกแหงหน่ึงของโรมาเนีย จากนั้นนํา
ทานแวะถายรูปดานนอกกับวิหารซินายา (Sinaia Monastery) โดยวิหารน้ีตั้งอยู
บน ภูเขาซีนาย (Mount Sinai) ซึ่งเปนวิหารขนาดใหญของนิกายออรโธดอกซ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองสลานิค (Slanic) ซึ่งตั้งอยูทางตอนเหนือของกรุงบูคาเรสต นํา

ทานเขาชมเหมืองเกลือสลานิค (Slanic Prahova Saltmine) เปนเหมืองเกลือที่
มีขนาดใหญที่สุดในประเทศโรมาเนียและใหญที่สุดในยุโรปตะวันออกเฉียงใต ในอดีต
เกลือมีความสําคัญมากเพราะเปนเครื่องปรุงหลักในการถนอมอาหารของชาวยุโรป 



 

 

เหมืองเกลือแหงน้ีอยูลึกลงไปใตดินถึง 210 เมตร ผนังทั้ง 4 ดานเปนหินเกลือ เกิด
จาก การเกาะกันของเกลือและเกิดเปนหินเกลือที่งอกและยอยในถํ้าอยางสวยงาม 
เวลานําเกลือออกไป เขาใชวิธีสกัดออกมาเปนกอน แลวนําไปละลายน้ํา ปจจุบัน
เหมืองเกลือแหงน้ีเปดใหบริการแบบธรรมชาติบําบัดเพราะอากาศภายในเหมืองมีไอ
ละอองของน้ําเกลือ ที่เรียกวา saline air microclimate  เชื่อกันวาสามารถชวย
บําบัดผูป�วยที่มีอาการทางปอด เชน หอบหืดได นําทานเดินทางกลับสูกรุงบูคาเรสต 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นํ า ท า น เดิ น ท า ง เข า สู ที่ พั ก  PULLMAN BUCHAREST WORLD TRADE 

CENTER HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 7 บูคาเรสต – อาคารรัฐสภา – ประตูชัยโรมาเนียน - ยานเมืองเกา - สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเที่ยวชมกรุงบูคาเรสต (Bucharest) ซึ่งเปนเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุด

ของประเทศโรมาเนีย นอกจากน้ียังเปนเมืองอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจหลักที่
เจริญรุงเรืองที่สุดของประเทศ เมืองบูคาเรสต มีประชากรอาศัยอยูประมาณ 2 ลาน
คน และเปนเมืองที่ใหญที่สุดเปนอันดับ 6  นําทานถายรูปดานนอกบริเวณ อาคาร
รัฐสภาหรือทําเนียบประธานาธิบดี (Palace of Parliament in Bucharest) 
ที่ตั้งอยูใจกลางเมืองบูคาเรสต โดยทําเนียบประธานาธิบดีแหงน้ี ไดรับการยกยองวา
เปนอาคารรัฐสภาน้ีไดชื่อวามีขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอ
นของสหรัฐอเมริกา และมีจํานวนหองมากถึง 10,000 หอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
 นําทานผานชมประตูชัยโรมาเนียน (Arcul de Triumf) ซึ่งสรางเลียนแบบประตูชัย



 

 

ในกรุงปารีส ในสถาปตยกรรมแบบโรมาเนีย จากนั้นใหทานอิสระช็อปปم�งตามอัธยาศัย
ในยานเมืองเกาบูคาเรสต  จากน้ันนําเดินทางสู สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู
กรุงเทพฯ  

18.40  น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเวียนนา เท่ียวบินที่ OS 792 
*** คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 01 เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทางกลับสูกรุง
แฟรงกเฟรตเวลา 18.30 – 19.55 น. โดยสายการบินลุฟทฮันซาแอรไลน(LH) 
เที่ยวบินที่ LH 1421 

19.25 น. ถึงสนามบินเวียนนา รอเปลี่ยนเครื่อง 
*** คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 01 เม.ย. 63 เปนตนไป เดินทางถึงสนามบิน
กรุงแฟรงกเฟรต รอเปลี่ยนเครื่อง*** 

23.20 น. ออกเดินทางตอสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน OS 025 
*** คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 01 เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทางกลับสู
กรุงเทพฯเวลา 22.00 – 14.10 น. โดยสายการบินลุฟทฮันซาแอรไลน(LH) 
เที่ยวบินที่ LH 772 *** 
 

วันที่ 8 กรุงเทพฯ 
15.20 น.
  

ถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อัตราคาบริการ  บัลแกเรีย - โรมาเนีย  
Bulgaria – Romania  8 วัน 5 คืน    

 โดยสายการบินออสเตรียแอรไลน และ สายการบินลุฟทฮันซาแอรไลน 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป  

(เสริม
เตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

17 – 24 มี.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 26,580.- 4,900.- 
01 – 08 เม.ย. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 29,580.- 5,900.- 
20 – 27 เม.ย. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 29,580.- 5,900.- 
05 – 12 พ.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 26,580.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อ

ไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 

เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนา
พาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซา
ไดทันท ี

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) 
ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดย
มิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไม
เหมือนกัน ท้ังแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถาม
ขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 
ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลา
เกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน



 

 

ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับ

พรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยู
ภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถาม

ไดจากเจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท 

(ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ

สามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกิน
กวา 23 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจาก



 

 

โรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการ
เดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวย

ตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (14 EUR) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 EUR) 
7.           คาธรรมเนียมวีซาประเทศบัลแกเรียประมาณ 3,000 บาท (ชําระพรอม

เงินมัดจํา) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียม
เอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทาง
กับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการ
ขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและ
อาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอ
วีซาดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอก
ประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือ
เดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัท
ดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่น
คํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไม
ตํ่ากวา 3 หนา 



 

 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทาง
ราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทาน
ยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัด
จําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทาง
สายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง 
และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถ
เปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดาน
สุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่ น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็ บ ค า ใ ช จ า ย  ท า น ล ะ 

10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็ บ ค า ใ ช จ า ย  ท า น ล ะ 

20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ท างบ ริ ษั ท ฯขอสงวน สิ ท ธิ์  เก็ บ

คาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทาง

และมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทาน
ขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางใน



 

 

คณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของ
ทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะ
ตอ ไปแตทั้ ง น้ี ท านจะต องเสี ยค าใช จ ายที่ ไม สามารถ เรียกคืน ได คื อ 
คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียก
เก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และ
ทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคา
ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออก
เดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหาม
ของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคา
ทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให

หองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 
ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 
เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มี
อุณหภูมิตํ่า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก
และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมือง
เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียว
อาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบ
ของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 



 

 

 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาบัลแกเรีย 

ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซาประมาณ 15 วันทําการ 

***ไมตองมาแสดงตนที่สถานทูตในวันย่ืนวีซา*** 

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ
เปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 



 

 

**หากทานเคยโดนปฏิเสธการขอวีซามากอน กรุณาแจงเจาหนาที่ทัวรใหรับทราบตั้งแตที่
ทานทําการจองทัวรเขามา เพ่ือทําการแกไขในการขอวีซาในครัง้น้ี มิฉะนั้นหากทานไมแจง

ใหทราบ อาจจะมีผลเสียตอการขอวีซาของทานในครั้งน้ี** 
 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต  

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา
เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด และตองไมมีรอยขีดเขียน(หาก
มีจะถือเปนพาสปอรตชํารุด ตองทําใหม) หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย 
 

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม
สามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวม
ไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

  

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ 
(พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอน



 

 

แทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 
3. หลักฐานการเงิน  

3.1 Bank Certificate สกุลเงินเปน EURO หรือ US มีอายุไมเกิน 1 เดือน (ตอง
สะกดชื่อใหตรงตามหนาพาสปอรต) 

3.2  Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน เปนภาษาอังกฤษ ที่ออกจากทาง
ธนาคาร (ตองสะกดชื่อใหตรงตามหนาพาสปอรต) อัปเดทไมเกิน 15 วัน กอนยื่นวีซา 

3.3 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตอง
เปน พอ แม พี่นอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน)  

     3.3.1 Bank Guarantee จากผูที่รับรองคาใชจาย สกุลเงินเปน EURO หรือ 
US มีอายุไมเกิน 1 เดือน (ตองสะกดชื่อใหตรงตามหนาพาสปอรต) 

     3.3.2. สําเนา Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน เปนภาษาอังกฤษ ของผู
ออกคาใชจาย ที่ออกจากทางธนาคาร (ตองสะกดชื่อของผูออกคาใชจายใหตรงตาม
หนาพาสปอรต) อัปเดทไมเกิน 15 วัน กอนยื่นวีซา 

     3.3.3.สําเนาหนาพาสปอรต ของคนออกคาใชจายให 

     3.3.4 หนังสือรับรองคาใชจาย(Sponsor Letter) ที่ผูออกคาใชใหเปนคนเซ็น
รับรอง 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

 



 

 

4. หลักฐานการทาํงาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย

ราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

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

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

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

***เอกสารสวนตัวของทานหามเซ็นสําเนาถูกตองทุกกรณี*** 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 



 

 

(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามา 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาตองลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวี
ซา 

7.  ทานหามเซ็น รับรองสําเนาถูกตองเด็ดขาด  

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาประเทศบัลแกเรีย 

**หากทานเคยโดนปฏิเสธการขอวีซามากอน กรุณาแจงเจาหนาที่ทัวรใหรับทราบตั้งแตที่
ทานทําการจองทัวรเขามา เพ่ือทําการแกไขในการขอวีซาในครัง้น้ี มิฉะนั้นหากทานไมแจง

ใหทราบ อาจจะมีผลเสียตอการขอวีซาของทานในครั้งน้ี** 



 

 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของ
ทาน) 

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 หากตางจาก
ปจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)        
แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย (คูสมรส
เสียชีวิต) 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 



 

 

10. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุต่ํากวา 18 ปบริบรูณ ใหใสช่ือ และที่อยู ผูปกครอง 

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

11. ทีอ่ยูปจจุบันของผูขอวีซา 

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

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

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

   หมายเลขโทรศัพทมือถือท่ีติดตอได.................................................................. 

 

12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน) 

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

 

13. ชื่อบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณา
กรอกชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา  

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

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

 



 

 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

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

 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

       ไมเคย        เคย  (กรุณาระบวุันที่ หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมา
ดวย** 

 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

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

 

 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุชือ่ และความสัมพันธ.......................... 

สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี   
 …………………………………………………..…...........   



 

 

 

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออก
ให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของ
ใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู
เดินทางเทานั้น 


