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วันที่ 1 กรุงเทพฯ  
20.30 น. คณะพร้อมกนัณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินลฟุท์ฮนัซ่า ประตู 4 แถว G พบ

เจ้าหน้าท่ีคอยอํานวยความสะดวก 
23.00น. ออกเดินทางสูแ่ฟรงก์เฟิร์ต โดยสายการบินลฟุท์ฮนัซา่ เท่ียวบินท่ี LH 773 

วันที่ 2 แฟรงก์เฟิร์ต - โซเฟีย – อารามมรดกโลกรีล่า – พพิธิภณัฑ์รีล่า – โซเฟีย 
06.00น. ถงึสนามบินแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี รอเปล่ียนเคร่ือง 

08.00น. นําทา่นเดินทางตอ่ไปยงัเมืองโซเฟีย โดยเที่ยวบนิที่ LH 1456 

11.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงโซเฟีย (Sofia)ประเทศบัลแกเรีย (Bulgaria)(เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 

ชัว่โมง) นําทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และดา่นศลุกากร  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้นําท่านออกเดินทางไปยงัเมืองรีล่า ซึ่งเป็นเมืองท่ีตัง้อยู่บนภูเขาทางด้านตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศ เป็นภเูขาสงูท่ีสดุ 

บลัแกเรียและเทือกเขาบอลข่านนําท่านเข้าชมอารามมรดกโลกรีล่า(Rila Monastery)เป็นอารามของคริสต์นิกายออโธดอกซ์ท่ี
มีช่ือเสียงท่ีสดุและมีผู้ เย่ียมชมมากท่ีสดุของบลักาเรีย ตัง้อยู่บนจดุท่ีมีวิวทิวทศัน์สวยงามของภเูขารีล่า ซึง่สามารถมองเห็นแม่นํา้
ริลสก้าและแม่นํา้ดรุสย่า วิทซ่า ท่ีอยู่เบือ้งล่างได้ อารามแห่งนีก่้อตัง้ขึน้ในศตวรรษท่ี 10 โดยนกับญุจอห์น แห่งรีล่า(ST.John of 
Rila) อารามรีลา่ถือเป็นศนูย์กลางของจิตวิญญาณท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศบลักาเรีย และเป็นจดุหมายในการเดินทางแสวงบญุ
ของคริสต์ศาสนิกชนในนิกายออโธดอกซ์จากทัว่โลก  อารามแห่งนีถื้อเป็นอนสุรณ์สถานของสถาปัตยกรรมและความมัง่คัง่ของ
วฒันธรรมและศิลปะของบัลแกเรีย สญัลกัษณ์รูปเคารพ ท่ีอารามนีมี้ขนาดใหญ่ท่ีสุดและทําด้วยทองคําแท้เพียงแห่งเดียวใน
บลัแกเรีย นอกจากนีอ้ารามเป็นแหลง่สะสมทรัพย์สมบติัและวสัดวุรรณกรรมอายกุว่าร้อยปี อีกจํานวนมาก อารามนีไ้ด้รับการขึน้
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1983 นําท่านเข้าชมพพิิธภัณฑ์ริล่า(Rila Museum) ซึ่งภายในได้เก็บสมบติัล่ําค่ามากมาย
ของอารมหลวงแห่งนีร้วมถึงเร่ืองราวของประวติัศาสตร์ตัง้แต่สมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 10 โดยจดัแสดงเป็นห้องๆ เช่น ห้องท่ีจดัแสดง
เคร่ืองแตง่กายของทา่นอาร์คบิชอป ห้องท่ีจดัแสดงเคร่ืองพิมพ์กระดาษท่ีทําจากแผ่นทองแดง ห้องท่ีจดัแสดงไม้กางเขนท่ีแกะสลกั
ด้วยมือท่ีมีความละเอียดสงูมากจึงสามารถส่ืออารมณ์ออกมาทางสีหน้าได้อย่างชดัเจนใช้ในเวลาแกะสลกักว่า 12 ปีจึงเสร็จ(ใน
กรณีท่ีไมส่ามารถเข้าชมได้ทางบริษัทฯ ขอคืนเงินจํานวน 5 ยโูร)จากนัน้นําทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองโซเฟีย 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL SOFIAหรือเทียบเทา่ 
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วันที่ 3 
โซเฟีย -มหาวหิารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี - โบสถ์เซนต์โซเฟีย เมือง
พลอฟดฟิ – ชมเมืองเก่า  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําทา่นชมเมืองโซเฟีย (Sofia)เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของสาธารณรัฐบลัแกเรีย และ มีประชากรเป็นอนัดบัท่ี 47 ของ

สหภาพยโุรป ตัง้อยูท่างตะวนัตก ของบลัแกเรีย ตัง้อยู่เชิงเขาวิโตชา เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ เก่าแก่ยาวนานถึง 7,000 ปี ซึง่ยงั
คงเหลือร่องรอยให้เห็นจากโบราณสถานในยคุต่างฯ แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีถูกทําลายเสียหายไปมาก เม่ือครัง้สงครามรัสเซีย – 
ตรุกี เม่ือ 200 กว่าปีท่ีแล้ว โซเฟีย ยงัเป็นเมืองศนูย์กลางของการขนส่ง สินค้าทางบกท่ีสําคญัของคาบสมทุรบอลข่านอีกด้วย ชม
มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral)ซึ่งถือเป็นมหาวิหารคริสตจกัรนิกายออร์โธด๊อกซ์ท่ีใหญ่
อนัดบัต้นๆของภมิูภาค ก่อสร้างในแบบโดมหลงัคาทรงกลมสีเขียว ตกแต่งด้วยหินอ่อนท่ีวิตรตระการตาสามารถจผุู้ เข้าทําพิธีได้
ประมาณ 10,000 คนซึ่งออกแบบโดยสถาปนิค อเล็กซานเดอร์ โพมีรานท์เซฟจากนัน้นําท่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (Sofia 

Synagogue) ซึ่งตัง้อยู่ใกล้ๆกับมหาวิหาร เป็นสถานท่ีท่ีมีความสวยงาม และยังได้ช่ือว่าเป็นโบสถ์ยิวท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป
ตะวนัออกเฉียงใต้ และใหญ่เป็นอนัดบัสามในทวีปยโุรป โบสถ์แห่งนีมี้รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดย
สถาปนิกช่ือดงั ฟริดริช กรูนนัเกอร์ (Friedrich Grünanger) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย นําท่านเดินทางไปยงัเมืองพลอฟดิฟ(Plovdiv) เป็นเมืองศนูย์กลางการบริหารและการปกครองของจงัหวดัพลอฟดิฟ ท่ีมีความ

ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ มีประชากรประมาณ 350,000 คน ให้ท่านได้ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามระหว่างทาง ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นพืน้ท่ีปลกูดอกไม้ท่ีใช้ทําหวันํา้หอม และฟาร์มปศสุตัว์ต่างๆนําท่านชม เมืองเก่าพลอฟดฟิ (Plovdiv Old City)เป็นเขตเมือง
เก่าบนถนนท่ีปูด้วยแผ่นหินโบราณ เป็นส่วนท่ีเก่าแก่ของตวัเมืองได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม ซึ่งทําให้ เมืองพลอฟดิฟ 
ยงัคงมีกลิ่นอายของยคุเรอเนสซองซ์จนถึงปัจจุบนั ทําให้สภาพบ้านเรือนตึกต่างๆยงัคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งรูปแบบเดิม คงเหลือไว้ให้
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนผ่านชมโบราณสถานโรงละครกลางแจ้งแบบโรมนั (Philippopolis Theatre) ท่ีมีอายกุว่า 2,000 ปี ท่ียงัคง
สภาพสมบรูณ์ และ สภาโรมนั (Roman Forum) ผ่านชมสเุหร่าโบราณ (Dzhumaya Mosque) สร้างขึน้ในศตวรรษท่ี 14 ในช่วง
การปกครองของออตโตมนัเติร์ก โดยสร้างทบัลงไปบนโบสถ์คริสต์เก่าเซ้นต์เพตก้า ใช้เสาขนาดใหญ่ส่ีเสาคร่อมเหนือโถงใต้ดิน 9 
โถง โดมสเุหร่าเคลือบทบัด้วยตะกัว่ และมีหอขานสงูถึง 23 เมตร โรงอาบน้าแบบตรุกีโบราณ (Turkish Bath) อายยุ้อนหลงัไปใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 16 ท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์ ปัจจุบนัใช้เป็นศนูย์วฒันธรรม จากนัน้ให้ท่านได้อิสระเดินเลือกซือ้สินค้า ณ ถนนคน
เดิน อาทิเช่น ผลิตภณัฑ์จากดอกกุหลาบซึ่งเป็นสินค้าขึน้ช่ือของประเทศบลัแกเรียท่ีเป็นไม่ว่าจะเป็น สบู่ นํา้มนัหอมท่ีสกดัจาก
ดอกกหุลาบ โลชัน่ทาผิว ท่ี หรือ เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ 
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คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกัIMPERIAL PLOVDIVหรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 
เวลีโค ทาร์โนโว – ปราสาทซารีเวทส์ – ย่านถนนกูร์โก้ - เมืองรูเซ่ – 
บูคาเรสต์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่านออกเดินทางสู ่เมืองเวลีโค ทาร์โนโว (Veliko Tarnovo) ซึง่เป็นเมืองเก่าแก่แหลง่ชมุชนของชาวอลับาเนียและชาวกรีซท่ี

เข้ามาตัง้รกรากตัง้แต่สมยัศตวรรษท่ี 16 ตัง้อยู่ริมแม่นํา้ยานตา ท่ีมีความใสสะอาดราวกับกระจกสะท้อนอยู่เบือ้งล่าง และยัง
ตัง้อยู่บนเนินเขาถึงสามลูก คือ ทซาเรเวทส์ ทราเปซีทซาและซเวทา โกร่า นอกจากนัน้ยังเคยเป็นเมืองหลวงแห่งท่ีสองของ
อาณาจกัรบลัแกเรีย เป็นเมืองท่ีมีป้อมปราการ โบสถ์ พิพิธภณัฑ์ มากมาย นอกจากนีแ้ล้วแห่งประวติัศาสตร์แห่งนีย้งัได้ช่ือว่าเป็น
หนึง่ในดินแดน ท่ีมีการตัง้ถ่ินฐานท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในบลัแกเรียอีกด้วยให้ทา่นได้ชมอาคารบ้านเรือนสวยงามแปลกตาท่ีปลกูสร้างแบบ
สถาปัตยกรรมผสมผสานแบบ Bulgarian National Revival ซึ่งบางทีก็ถูกเรียกว่า บลัแกเรียนเรอเนสซองซ์ (Bulgarian 
Renaissance) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้นําท่านเข้าชม ปราสาทซารีเวทส์(Tsarevets Castle)เป็นป้อมปราการในยคุกลางท่ีสําคญัและมีช่ือเสียงท่ีสดุแห่งหนึ่ง

ของโลกท่ีตัง้อยู่บริเวณริมแม่นํา้ยานตา ซึ่งในอดีตเป็นท่ีอยู่อาศยัของกษัตริย์และมีโบสถ์ท่ีในเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา แตใ่นปัจจบุนัได้มีการตกแตง่ด้วยศิลปะร่วมสมยัท่ีสวยงามและแปลกตา ปัจจบุนัได้มีการทํานบํุารุงรักษาอยู่ตลอดเวลาจึง
ทําให้ป้อมปราการแหล่งนีอ้ยู่ในลกัษณะท่ีค่อนข้างสมบรูณ์ (ในกรณีท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ทางบริษัทฯ ขอคืนเงินจํานวน 6 ยโูร)
จากนัน้ไปชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนท่ีย่านถนนกูร์โก้ (Gurko Street)ท่ีน่ีท่านจะพบกบับ้านท่ีมีการอนรัุกษ์ไวใน
แบบเดิม โดยบ้านแต่ละหลงันัน้มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์มากมาย จากนัน้นําท่านเดินทางสู่เมืองรูเซ่(Ruse)ซึ่งเป็นเมืองท่ีมี
พรหมแดนติดกบัประเทศโรมาเนีย นําท่านข้ามพรหมแดนประเทศเพ่ือเดินทางต่อไปยงัเมืองบูคาเรสต์ (Bucharest)เมืองหลวง
ประเทศโรมาเนีย 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก นําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั PULLMAN BUCHAREST WORLD TRADE CENTER HOTELหรือเทียบเทา่ 

วันที่ 5 เมืองบราน – ปราสาทแดร็กคูล่า - บราซอฟ – จัตุรัสสภา - โบสถ์ดาํ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางไปยงัเมืองบราน (Bran)เมืองท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของตํานานผีดดูเลือดหรือความเช่ือท่ีว่าเมืองนีเ้ป็นท่ีอยู่ของแวม
ไพร์ในอดีต นําท่านเข้าชม ปราสาทบราน (Bran Castle)หรือท่ีรู้จกักนัในนาม ปราสาทแดร็กคูล่า สร้างขึน้ในปีค.ศ. 1377 
เป็นปราสาทท่ีได้รับการยกยอ่งวา่สวยงามท่ีสดุในโรมาเนียตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่บนยอด สร้างขึน้เพ่ือเป็นป้อมควบคมุเส้นทางการค้า 
และเก็บภาษีระหว่างแคว้นวาลนัเซียและแคว้นทรานซิลวาเนีย ภายในปราสาทมีห้องต่างๆมากมาย ซึ่งจดัแสดงวิถีความเป็นอยู ่
ห้องแสดงอาวุธโบราณ ตู้ โบราณอายุหลายร้อยปีท่ีแกะสลักลวดลายงดงาม นอกจากนีย้ังมีการจัดแสดงสิ่งของเคร่ืองใช้อีก
มากมาย อิสระให้ทา่นได้ชมและถ่ายรูปตามอธัยาศยั (ในกรณีท่ีไมส่ามารถเข้าชมได้ทางบริษัทฯ ขอคืนเงินจํานวน 8 ยโูร)   
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้นําทา่นเดินทางตอ่ไปยงัเมือง บราซอฟ (Brasov) ซึง่เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ทางทิศเหนือของเมืองบคูาเรสต์ เมืองบราซอฟเป็น

เมืองใหญ่ท่ีสดุแห่งแคว้นทรานซิลวาเนีย แคว้นท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงของโรมาเนีย แคว้นนีเ้กิดขึน้ในศตวรรษท่ี12 โดยชาวแซก
ซอนส์ซึ่งเคยถกูปกครองโดยชนชาติเยอรมนัและเป็นศนูย์กลางการค้าของชาวแซกซอนส์ อาคารโดยทัว่ไปจึงตกแต่งตามสไตล์
เยอรมนันําท่านเที่ยวชมเมืองบราซอฟ (Brasov)หนึ่งในเมืองเพชรนํา้งามแห่งยุโรปตะวนัออก นําท่านเดินทางสู่จัตุรัสสภา 
(Piata Sfatului) ซึง่เป็นท่ีตัง้อาคารสภาชมุชนเมืองท่ีมีอายกุว่าพนัปี จตรัุสแห่งเป็นแหลง่ชมุนมุของสถาปัตยกรรมศิลป์หลายสมยั 
นบัตัง้แตอ่าคารแบบโรมาเนสก์ โบสถ์สไตล์เรอเนสซองซ์ โรงแรมแบบบาร๊อค รวมถึงร้านกาแฟภายในอาคารแบบโรโคโค ซึง่สร้าง
ต่อเน่ืองกนัมาหลายๆสมยั โดยจตัรัุสแห่งนีเ้ป็นท่ีมาของการขนานนามว่า "เมืองบราซอฟเมืองงามท่ีสดุในโรมาเนีย" จากนัน้นํา
ท่านเข้าชมโบสถ์ดาํ (Black Church) สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1383 ใช้เวลาสร้างกว่าร้อยกว่าปี จดัเป็นโบสถ์แบบศิลปะโกธิคท่ีใหญ่
ท่ีสดุของโรมาเนีย สาเหตท่ีุถกูเรียกว่าโบสถ์ดํา เน่ืองมาจากในอดีตเมืองแห่งนีเ้คยถกูไฟไหม้ คราบดําจากเขม่าจึงไปเกาะท่ีผนงั
โบสถ์จนเป็นสีดําทะมึน (ในกรณีท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ทางบริษัทฯ ขอคืนเงินจํานวน 3 ยโูร) จากนัน้นําท่านชมตลาดใจกลาง
เมืองบราซอฟ (Brasov market center)ตลาดนีเ้ป็นถนนระหว่างตกึขนาดใหญ่ยาวติดต่อกนั ข้าวของท่ีขายมีมากมายหลาย
ชนิด ทัง้เสือ้ผ้า กระเป๋าหนงั เคร่ืองสําอาง ของท่ีระลกึ ฯลฯ อิสระให้ทา่นได้เดินเลน่และช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOTEL BELVEDERE หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 6 
เมืองซินายา - ปราสาทเปเลส - วิหารซินายา - สลานิค – เหมืองเกลือสลา
นิค - บูคาเรสต์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู ่เมืองซินายา (Sinaia)อีกหนึ่งเมืองท่องเท่ียวท่ีตัง้อยู่ในมณฑลพราโฮวา(Prahova Country) โดยตวัเมืองนัน้ตัง้

ลกึเข้าไปในเทือกเขาคาร์เพเธียน(Carpathian Mountains) เป็นเมืองรีสอร์ทท่ีได้รับความนิยมเมืองหนึ่งของประเทศโรมาเนีย นํา
ทา่นเข้าชมปราสาทเปเลส (Peles Castle)ซึง่ตัง้อยู่ในหบุเขาบเูชกิ ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเมือง ถกูล้อมรอบไปด้วยภเูขาท่ี
มีทิวทศัน์สวยงาม ปราสาทนีส้ร้างขึน้โดยเจ้าชายคาลอสท่ี 1 กษัตริย์แหง่โรมาเนีย ในสมยัศตวรรษท่ี 19 เพ่ือใช้เป็นท่ีประทบัในฤดู
ร้อน มีลกัษณะคล้ายปราสาทสไตล์เยอรมนั ถึงแม้จะมีขนาดไม่ใหญ่โตเหมือนพระราชวงัฤดรู้อนของประเทศอ่ืนๆในยโุรป แต่ก็
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ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทท่ีสวยท่ีสุดในโลกแห่งหนึ่ง ไม่ใช่เพียงแค่ภายนอกอาคารเท่านัน้ แต่ภายในพระราชวังก็ล้วน
ตกแต่งไว้อย่างวิจิตรประณีต ปัจจบุนัเป็นสถานท่ีสาธารณะและพิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บสมบติัลํา้ค่าอีกแห่งหนึ่งของโรมาเนีย (ในกรณีท่ี
ไม่สามารถเข้าชมได้ทางบริษัทฯ ขอคืนเงินจํานวน 6 ยูโร)จากนัน้นําท่านแวะถ่ายรูปด้านนอกกับวิหารซินายา (Sinaia 

Monastery)โดยวิหารนีต้ัง้อยูบ่น ภเูขาซีนาย (Mount Sinai) ซึง่เป็นวิหารขนาดใหญ่ของนิกายออโธดอกซ์ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองสลานิค (Slanic) ซึง่ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของกรุงบคูาเรสต์ นําท่านเข้าชมเหมืองเกลือสลานิค (Slanic 

Prahova Saltmine)เป็นเหมืองเกลือท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในประเทศโรมาเนียและใหญ่ท่ีสดุในยโุรปตะวนัออกเฉียงใต้ในอดีตเกลือ
มีความสําคญัมากเพราะเป็นเคร่ืองปรุงหลกัในการถนอมอาหารของชาวยโุรป เหมืองเกลือแห่งนีอ้ยู่ลกึลงไปใต้ดินถึง 210 เมตร 
ผนงัทัง้ 4 ด้านเป็นหินเกลือ เกิดจาก การเกาะกนัของเกลือและเกิดเป็นหินเกลือท่ีงอกและย้อยในถํา้อย่างสวยงาม เวลานําเกลือ
ออกไป เขาใช้วิธีสกดัออกมาเป็นก้อน แล้วนําไปละลายนํา้ ปัจจุบนัเหมืองเกลือแห่งนีเ้ปิดให้บริการแบบธรรมชาติบําบดัเพราะ
อากาศภายในเหมืองมีไอละอองของนํา้เกลือ ท่ีเรียกว่า saline air microclimate  เช่ือกนัว่าสามารถช่วยบําบดัผู้ ป่วยท่ีมีอาการ
ทางปอด เช่น หอบหืดได้(ในกรณีท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ทางบริษัทฯ ขอคืนเงินจํานวน 10 ยูโร)นําท่านเดินทางกลบัสู่กรุง
บูคาเรสต์ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก นําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกัPULLMAN BUCHAREST WORLD TRADE CENTER HOTELหรือเทียบเทา่ 

วันที่ 7 บูคาเรสต์–อาคารรัฐสภา–ประตชัูยโรมาเนียน - ย่านเมืองเก่า - สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเท่ียวชมกรุงบูคาเรสต์ (Bucharest)ซึง่เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศโรมาเนีย นอกจากนีย้งัเป็นเมือง
อตุสาหกรรมและเศรษฐกิจหลกัท่ีเจริญรุ่งเรืองท่ีสดุของประเทศ เมืองบคูาเรสต์ มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 2 ล้านคน และเป็น
เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับ 6นําท่านถ่ายรูปด้านนอกบริเวณ อาคารรัฐสภาหรือทําเนียบประธานาธิบดี (Palace of 

Parliament in Bucharest) ท่ีตัง้อยู่ใจกลางเมืองบูคาเรสต์ โดยทําเนียบประธานาธิบดีแห่งนี ้ได้รับการยกย่องว่าเป็นอาคาร
รัฐสภานีไ้ด้ช่ือว่ามีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา และมีจํานวนห้องมากถึง 10,000 
ห้อง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
 นําท่านผ่านชมประตูชัยโรมาเนียน (Arcul de Triumf)ซึง่สร้างเลียนแบบประตชูยัในกรุงปารีส ในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย

จากนัน้ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยัในย่านเมืองเก่าบูคาเรสต์จากนัน้นําเดินทางสู ่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
18.30  น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงแฟรงก์เฟิร์ต โดยสายการบินลฟุท์ฮนัซา่ เท่ียวบินท่ี LH 1421 

19.55 น. ถงึสนามบินกรุงแฟรงก์เฟิร์ต รอเปล่ียนเคร่ือง 
22.00 น. ออกเดินทางตอ่ไปยงักรุงเทพฯ โดยสายการบินลฟุท์ฮนัซา่ เท่ียวบินท่ี LH 772 

วันที่ 8 กรุงเทพฯ 
14.10 น.  ถงึ สนามบินสวุรรณภมิู กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวสัดิภาพ 
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ราคาแนะนําเพยีง 
Summer in Bulgaria – Romania 
บัลแกเรีย - โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบนิบนิลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์ 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

19 – 26 พ.ค. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 26,580.- 5,900.- 

02 - 09 มิ.ย. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 26,580.- 5,900.- 

18 – 25 มิ.ย. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 26,580.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ชําระเงินมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจําแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน  2 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1 คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจํานวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
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4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเทา่(3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

นํา้หนกัเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 23 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (14EUR) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 EUR) 
7. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศบลัแกเรียประมาณ 3,500 บาท (ชําระพร้อมเงินมดัจํา) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%(เฉพาะคา่บริการ) 
 

เงื่อนไขการชาํระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 25 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจาํเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 
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2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุติัวีซา่ได้  

3. สําหรับผู้ เดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พํานกัหรือศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสือเดินทางต้องมีอายไุม่ต่ํากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต่ํากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนคําร้องขอวีซ่า และจํานวน
หน้าหนงัสือเดินทาง ต้องเหลือวา่งสําหรับติดวีซา่ไมต่ํ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้สํารองท่ีนั่งพร้อมชําระเงินมดัจําค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนัง่ต้องมีคณุสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อํานาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  
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7. กรณีย่ืนวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุติัวีซา่จากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทวัร์หรือมดัจํามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมิูต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็มบริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอา่งอาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่บลัแกเรยี 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัทําการ 

***ไมต่อ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตูในวนัยืน่วซีา่*** 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ ีท่า่นทาํ
การจองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ทาํการแกไ้ขในการขอวซีา่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ 

อาจจะมผีลเสยีตอ่การขอวซีา่ของทา่นในคร ัง้นี*้* 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 
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1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบั

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบัและหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุและตอ้งไมม่รีอยขดีเขยีน(หากมจีะถอืเป็นพาสปอรต์ชาํรดุ ตอ้งทําใหม)่ 

หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย 

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ยรปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ (พืน้หลงั

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบัไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1Bank  Certificateสกลุเงนิเป็น  EURO  หรอื  USมอีายไุมเ่กนิ 1 

เดอืน (ตอ้งสะกดชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์) 

3.2  Bank Statementยอ้นหลงั 6 เดอืนเป็นภาษาองักฤษทีอ่อกจากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดชือ่

ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์)อปัเดทไมเ่กนิ 15 วนั กอ่นยืน่วซีา่ 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้งทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอืสามภีรรยา เทา่นัน้) 

     3.3.1 Bank  Guarantee  จากผูท้ ีร่บัรองคา่ใชจ้า่ย สกลุเงนิเป็น  EURO  หรอื  USมอีายไุมเ่กนิ 1 

เดอืน (ตอ้งสะกดชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์) 

     3.3.2. สําเนา Bank  Statementยอ้นหลงั 6 เดอืน เป็นภาษาองักฤษของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยที่

ออกจากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดชือ่ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์)อัปเดทไมเ่กนิ 

15 วนั กอ่นยืน่วซีา่ 

     3.3.3.สําเนาหนา้พาสปอรต์ ของคนออกคา่ใชจ้า่ยให ้
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 3.3.4 หนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ย(Sponsor Letter) ทีผู่อ้อกคา่ใชใ้หเ้ป็นคนเซน็รับรอง 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีกํ่าลังศกึษาอยู ่

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์)ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุา่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้มกีารเปลีย่น) 

***เอกสารสว่นตวัของทา่นหา้มเซ็นสาํเนาถกูตอ้งทกุกรณี*** 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั(โดยมารดา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั(โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอื
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หนา้พาสปอรต์บดิามา 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาตอ้งลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

7.  ทา่นหา้มเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้งเด็ดขาด 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศบลัแกเรยี 

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ ีท่า่นทาํ
การจองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ทาํการแกไ้ขในการขอวซีา่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ 

อาจจะมผีลเสยีตอ่การขอวซีา่ของทา่นในคร ัง้นี*้* 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….…………………… 

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 
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8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

หยา่       แยกกนัอยู ่     หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มคัรขอวซีา่เป็นเด็ก อายตํุา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

…………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………..… 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุนัของผูข้อวซีา่ 

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………..…………… 

E‐MAIL(ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบนัศกึษา 

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

 ไมเ่คย เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................ถงึวนัที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

ไมเ่คย เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 
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**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

   ตวัผูข้อวซีา่เอง      มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)   

        กรณุาระบชุือ่ และความสมัพันธ.์......................... 

สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี        …………………………………………………..…...........   

   เงนิสด          สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี  

   เชค็เดนิทาง          เงนิสด 

   บตัรเครดติ          ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

      ชาํระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้       คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

      ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้      ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ         อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ        

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


