
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Summer in Bulgaria – Romania บัลแกเรีย - โรมาเนีย 

8 DAYS 5 NIGHTS 

 



 

 
 

 

 

 
 
 
 

โซเฟีย | อารามมรดกโลกรีล่า | เหมืองเกลือสลานิค | ปราสาทเปเลส | ปราสาทแดร็กคูล่า | บราซอฟ | บูคาเรสต์ 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

เดนิทาง พฤษภาคม – มิถุนายน 63  

ราคาแนะน าเพยีง 49,900.- 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. แฟรงคเ์ฟิรต์ - โซเฟีย – อารามมรดกโลกรีล่า – พิพิธภณัฑร์ล่ิา – โซเฟีย 

วนัท่ี 3. โซเฟีย -มหาวิหารอเลก็ซานเดอร ์เนฟสกี - โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย เมืองปลอฟดิฟ – ชมเมืองเกา่ 

วนัท่ี 4. เวลีโค ทารโ์นโว – ปราสาทซารเีวทส ์– ย่านถนนกรูโ์ก ้- เมืองรูเซ่ – บคูาเรสต ์ 
วนัท่ี 5. เมืองบราน – ปราสาทแดรก็คลู่า - บราซอฟ – จตัรุสัสภา - โบสถด์ า 

วนัท่ี 6. เมืองซินายา - ปราสาทเปเลส - วิหารซินายา - สลานิค – เหมืองเกลือสลานิค - บคูาเรสต ์

วนัท่ี 7. บคูาเรสต ์– อาคารรฐัสภา – ประตชูยัโรมาเนียน - ยา่นเมอืงเกา่ - สนามบิน 

วนัท่ี 8. กรุงเทพฯ 

 

 

 



 

 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   

20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ 
ประตู 4 แถว G พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก 

23.00 น. ออกเดินทางสู่แฟรงก์เฟิร์ต โดยสายการบินลูฟต์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 773 
 

วันที่ 2 แฟรงค์เฟิร์ต - โซเฟีย – อารามมรดกโลกรีล่า – พิพิธภัณฑ์ริล่า – โซเฟีย 

06.00 น. ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี รอเปลี่ยนเครื่อง 

08.00 น. นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองโซเฟีย โดยเที่ยวบินที่ LH 1456  

11.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงโซเฟีย (Sofia) ประเทศบัลแกเรีย (Bulgaria) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศ

ไทย 5 ชั่วโมง)  นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากร  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
  บ่าย จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยังเมืองรีล่า ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เป็น

ภูเขาสูงที่สุด บัลแกเรียและเทือกเขาบอลข่าน นำท่านชม อารามมรดกโลกรีล่า (Rila Monastery) เป็นอารามของ
คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดและมีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดของบัลกาเรีย ตั้งอยู่บนจุดที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม
ของภูเขารีล่า ซึ่งสามารถมองเห็นแม่น้ำริลสก้าและแม่น้ำดรุสย่า วิทซ่า ที่อยู่เบื้องล่างได้ อารามแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นใน
ศตวรรษที่ 10 โดยนักบุญจอห์น แห่งรีล่า(ST.John of Rila) อารามรีล่าถือเป็นศูนย์กลางของจิตวิญญาณที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศบัลกาเรีย และเป็นจุดหมายในการเดินทางแสวงบุญของคริสต์ศาสนิกชนในนิกายออร์โธดอกซ์จากทั่วโลก  
อารามแห่งนี ้ถือเป็นอนุสรณ์สถานของสถาปัตยกรรมและความมั ่งคั ่งของวัฒนธรรมและศิลปะของบัลแกเรีย 
สัญญลักษณร์ูปเคารพ ที่อารามนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดและทำด้วยทองคำแท้เพียงแห่งเดียวในบัลแกเรีย นอกจากนี้อาราม
เป็นแหล่งสะสมทรัพย์สมบัติและวัสดุวรรณกรรมอายุกว่าร้อยปี อีกจำนวนมาก อารามนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนใหเ้ป็น
มรดกโลกในปีค.ศ.1983 นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ริล่า(Rila Museum) ซึ่งภายในได้เก็บสมบัติล่ำค่ามากมายของอา
รมหลวงแห่งนี้รวมถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 10 โดยจัดแสดงเป็นห้องๆ เช่น ห้องที่จัด
แสดงเครื่องแต่งกายของท่านอาร์คบิชอป ห้องท่ีจัดแสดงเครื่องพิมพ์กระดาษที่ทำจากแผ่นทองแดง ห้องที่จัดแสดงไม้
กางเขนที่แกะสลักด้วยมือที่มีความละเอียดสูงมากจึงสามารถสื่ออารมณ์ออกมาทางสีหน้าได้อย่างชัดเจนใช้ในเวลา
แกะสลักกว่า 12 ปีจึงเสร็จ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองโซเฟีย  



 

 
 

 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL SOFIA หรือเทียบเท่า  

 
 

วันที่ 3 โซเฟีย -มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี - โบสถ์เซนต์โซเฟีย เมืองปลอฟดิฟ – ชมเมืองเก่า  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นำท่านชมเมืองโซเฟีย (Sofia) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐบัลแกเรีย และ มีประชากรเป็น

อันดับที่ 47 ของสหภาพยุโรป ตั้งอยู่ทางตะวันตก ของบัลแกเรีย ตั้งอยู่เชิงเขาวิโตชา เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ 
เก่าแก่ยาวนานถึง 7,000 ปี ซึ่งยังคงเหลือร่องรอยให้เห็นจากโบราณสถานในยุคต่า งฯ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ถูก
ทำลายเสียหายไปมาก เมื่อครั้งสงครามรัสเซีย – ตุรกี เมื่อ 200 กว่าปีที่แล้ว โซเฟีย ยังเป็นเมืองศูนย์กลางของการ
ขนส่ง สินค้าทางบกที่สำคัญของคาบสมุทรบอลข่านอีกด้วย ชมมหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี (Alexander 
Nevsky Cathedral)  ซึ่งถือเป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับต้นๆของภูมิภาค ก่อสร้างใน
แบบโดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ตกแต่งด้วยหินอ่อนที่วิตรตระการตา  สามารถจุผู้เข้าทำพิธีได้ประมาณ 10,000 คน 
ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิค อเล็กซานเดอร์ โพมีรานท์เซฟ จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (Sofia Synagogue) 
ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับมหาวิหาร เป็นสถานที่ที่มีความสวยงาม และยังได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ยิวที่ใหญ่ทีสุ่ดในยโุรปตะวันออก
เฉียงใต้ และใหญ่เป็นอันดับสามในทวีปยุโรป โบสถ์แห่งนี้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบ
โดยสถาปนิกชื่อดัง ฟริดริช กรูนันเกอร์ (Friedrich Grünanger) 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
บ่าย นำท่านเดินทางไปยังเมืองปลอฟดิฟ (Plovdiv) เป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของจังหวัด

พลอฟดิฟ ที่มีความใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ มีประชากรประมาณ 350 ,000 คน ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่



 

 
 

สวยงามระหว่างทาง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกดอกไม้ที่ใช้ทำหัวน้ำหอม และฟาร์มปศุสัตว์ต่างๆ  นำท่านชม เมือง
เก่าปลอฟดิฟ (Plovdiv Old City) เป็นเขตเมืองเก่าบนถนนที่ปูด้วยแผ่นหินโบราณ เป็นส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมือง
ได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม ซึ่งทำให้ เมืองพลอฟดิฟ ยังคงมีกลิ่นอายของยุคเรอเนสซองซ์จนถึงปัจจุบัน ทำ
ให้สภาพบ้านเรือนตึกต่างๆยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งรูปแบบเดิม คงเหลือไว้ให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือน ผ่านชมโบราณสถาน
โรงละครกลางแจ้งแบบโรมัน (Philippopolis Theatre) ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ และ สภาโรมัน 
(Roman Forum) ผ่านชมสุเหร่าโบราณ (Dzhumaya Mosque) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ในช่วงการปกครองของ
ออตโตมันเติร์ก โดยสร้างทับลงไปบนโบสถ์คริสต์เก่าเซ้นต์เพตก้า ใช้เสาขนาดใหญ่สี่เสาคร่อมเหนือโถงใต้ดิน 9 โถง 
โดมสุเหร่าเคลือบทับด้วยตะกั่ว และมีหอขานสูงถึง 23 เมตร โรงอาบน้าแบบตุรกีโบราณ (Turkish Bath) อายุ
ย้อนหลังไปในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ ปัจจุบันใช้เป็นศูนย์วัฒนธรรม จากนั้ นให้ท่านได้อิสระเดิน
เลือกซื้อสินค้า ณ ถนนคนเดิน อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์จากดอกกุหลาบซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของประเทศบัลแกเรียที่เป็นไม่
ว่าจะเป็น สบู่ น้ำมันหอมที่สกัดจากดอกกุหลาบ โลชั่นทาผิว ที่ หรือ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ 

 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IMPERIAL PLOVDIV หรือเทียบเท่า  
 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเวลีโค ทาร์โนโว (Veliko Tarnovo)  ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่แหล่งชุมชนของชาวอัลบาเนีย

และชาวกรีซที่เข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยานตา ที่มีความใสสะอาดราวกับกระจก
สะท้อนอยู่เบื้องล่าง และยังตั้งอยู่บนเนินเขาถึงสามลูก คือ ทซาเรเวทส์ ทราเปซีทซาและซเวทา โกร่า นอกจากนั้นยัง



 

 
 

เคยเป็นเมืองหลวงแห่งที ่สองของอาณาจักรบัลแกเรีย เป็นเมืองที ่มีป้อมปราการ โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ มากมาย 
นอกจากนี้แล้วแห่งประวัติศาสตร์แห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในดินแดน ที่มีการตั้งถิ่นฐานที่เก่าแก่ที่สุดในบัลแกเรียอีก
ด้วย ให้ท่านได้ชมอาคารบ้านเรือนสวยงามแปลกตาที่ปลูกสร้างแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบ Bulgarian 
National Revival ซึ่งบางทีก็ถูกเรียกว่า บัลแกเรียนเรอเนสซองซ์ (Bulgarian Renaissance) 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทซารีเวทส์ (Tsarevets Castle) เป็นป้อมปราการในยุคกลางที่สำคัญและมีชื่อเสียง

ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกท่ีตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำยานตา ซึ่งในอดีตเป็นที่อยู่อาศัยของกษัตริย์และมีโบสถ์ที่ในเป็นสถานที่
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่ในปัจจุบันได้มีการตกแต่งด้วยศิลปะร่วมสมัยที่สวยงามและแปลกตา ปัจจุบันไ ด้มี
การทำนุบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ป้อมปราการแหล่งนี้อยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างสมบูรณ์ จากนั้นไปชมความ
งดงามของอาคารบ้านเรือนที่ย่านถนนกูร์โก้ (Gurko Street) ที่นี่ท่านจะพบกับบ้านที่มีการอนุรักษ์ไวในแบบเดิม 
โดยบ้านแต่ละหลังนั้นมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองรูเซ่ (Ruse) ซึ่งเป็นเมืองที่มี
พรหมแดนติดกับประเทศโรมาเนีย นำท่านข้ามพรหมแดนประเทศเพ่ือเดินทางต่อไปยังเมืองบูคาเรสต์ (Bucharest) 
เมืองหลวงประเทศโรมาเนีย 

ค่ำ รบัประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก PULLMAN BUCHAREST WORLD TRADE CENTER HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันที่ 5 เมืองบราน – ปราสาทแดร็กคูล่า - บราซอฟ – จัตุรัสสภา - โบสถ์ดำ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นำท่านเดินทางไปยังเมืองบราน (Bran) เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของตำนานผีดูดเลือดหรือความเชื่อที่ว่าเมืองนี้เป็นที่

อยู่ของแวมไพร์ในอดีต นำท่านเข้าชม ปราสาทบราน (Bran Castle) หรือที่รู้จักกันในนาม ปราสาทแดร็กคูล่า 
สร้างข้ึนในปีค.ศ. 1377 เป็นปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนียตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอด สร้างขึ้น
เพ่ือเป็นป้อมควบคุมเส้นทางการค้า และเก็บภาษีระหว่างแคว้นวาลันเซียและแคว้นทรานซิลวาเนีย ภายในปราสาทมี
ห้องต่างๆมากมาย ซึ่งจัดแสดงวิถีความเป็นอยู่ ห้องแสดงอาวุธโบราณ ตู้โบราณอายุหลายร้อยปีที่แกะสลักลวดลาย
งดงาม นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังเมือง บราซอฟ (Brasov) ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองบูคาเรสต์ เมืองบ
ราซอฟเป็นเมืองใหญ่ที่สุดแห่งแคว้นทรานซิลวาเนีย แคว้นที่สวยงามและมีชื่อเสียงของโรมาเนีย แคว้นนี้เกิดขึ้นใน
ศตวรรษที่12 โดยชาวแซกซอนส์ซึ่งเคยถูกปกครองโดยชนชาติเยอรมันและเป็นศูนย์กลางการค้าของชาวแซกซอนส์ 
อาคารโดยทั่วไปจึงตกแต่งตามสไตล์เยอรมัน นำท่านเที่ยวชมเมืองบราซอฟ (Brasov) หนึ่งในเมืองเพชรน้ำงามแห่ง
ยุโรปตะวันออก นำท่านเดินทางสู่จัตุรัสสภา (Piata Sfatului) ซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารสภาชุมชนเมืองที่มีอายุกว่าพันปี 
จตุรัสแห่งเป็นแหล่งชุมนุมของสถาปัตยกรรมศิลป์หลายสมัย นับตั้งแต่อาคารแบบโรมาเนสก์ โบสถ์สไตล์เรอเนสซองซ์ 
โรงแรมแบบบาร๊อค รวมถึงร้านกาแฟภายในอาคารแบบโรโคโค ซึ่งสร้างต่อเนื่องกันมาหลายๆสมัย โดยจัตุรัสแห่งนี้
เป็นที ่มาของการขนานนามว่า "เมืองบราซอฟเมืองงามที่สุดในโรมาเนีย" จากนั ้นนำท่านชม โบสถ์ดำ (Black 
Church) สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1383 ใช้เวลาสร้างกว่าร้อยกว่าปี จัดเป็นโบสถ์แบบศิลปะโกธิคที่ใหญ่ที่สุดของโรมาเนีย 
สาเหตุที่ถูกเรียกว่าโบสถ์ดำ เนื่องมาจากในอดีตเมืองแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ คราบดำจากเขม่าจึงไปเกาะที่ผนังโบสถ์จน
เป็นสีดำทะมึน จากนั้นนำท่านชมตลาดใจกลางเมืองบราซอฟ (Brasov market center) ตลาดนี้เป็นถนนระหว่าง
ตึกขนาดใหญ่ยาวติดต่อกัน ข้าวของที่ขายมีมากมายหลายชนิด ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋าหนัง เครื่องสำอาง ของที่ระลึก 
ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL BELVEDERE  หรือเทียบเท่า 

 
 



 

 
 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองซินายา (Sinaia) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในมณฑลพราโฮวา(Prahova Country) โดย

ตัวเมืองนั้นตั้งลึกเข้าไปในเทือกเขาคาร์เพเธียน(Carpathian Mountains) เป็นเมืองรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมเมือง
หนึ่งของประเทศโรมาเนีย นำท่านเข้าชมปราสาทเปเลส (Peles Castle) ซ่ึงต้ังอยู่ในหบุเขาบูเชกิ ทางตะวนัตกเฉียง
เหนือของเมือง ถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาที่มีทิวทัศน์สวยงาม ปราสาทนี้สร้างขึ้นโดยเจ้าชายคาลอสที่ 1 กษัตริย์แห่ง
โรมาเนีย ในสมัยศตวรรษที่ 19 เพื่อใช้เป็นที่ประทับในฤดูร้อน มีลักษณะคล้ายปราสาทสไตล์เยอรมัน ถึงแม้จะมี
ขนาดไม่ใหญ่โตเหมือนพระราชวังฤดูร้อนของประเทศอ่ืนๆในยุโรป แต่ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทที่สวยที่สุดใน
โลกแห่งหนึ่ง ไม่ใช่เพียงแค่ภายนอกอาคารเท่านั้น แต่ภายในพระราชวังก็ล้วนตกแต่ งไว้อย่างวิจิตรประณีต ปัจจุบัน
เป็นสถานที่สาธารณะและพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสมบัติล้ำค่าอีกแห่งหนึ่งของโรมาเนีย จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปด้านนอก
กับวิหารซินายา (Sinaia Monastery) โดยวิหารนี้ตั้งอยู่บน ภูเขาซีนาย (Mount Sinai) ซึ่งเป็นวิหารขนาดใหญ่
ของนิกายออร์โธดอกซ์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองสลานิค (Slanic) ซ่ึงต้ังอยู่ทางตอนเหนือของกรุงบูคาเรสต์ นำท่านเข้าชมเหมืองเกลือสลานิค 

(Slanic Prahova Saltmine) เป็นเหมืองเกลือที ่มีขนาดใหญ่ที ่สุดในประเทศโรมาเนียและใหญ่ที ่สุดในยุโรป
ตะวันออกเฉียงใต้ ในอดีตเกลือมีความสำคัญมากเพราะเป็นเครื่องปรุงหลักในการถนอมอาหารของชาวยุโรป เหมือง
เกลือแห่งนี้อยู่ลึกลงไปใต้ดินถึง 210 เมตร ผนังทั้ง 4 ด้านเป็นหินเกลือ เกิดจาก การเกาะกันของเกลือและเกิดเป็นหิน
เกลือที่งอกและย้อยในถ้ำอย่างสวยงาม เวลานำเกลือออกไป เขาใช้วิธีสกัดออกมาเป็นก้อน แล้วนำไปละลายน้ำ 
ปัจจุบันเหมืองเกลือแห่งนี้เปิดให้บริการแบบธรรมชาติบำบัดเพราะอากาศภายในเหมืองมีไอละอองของน้ำเกลือ ที่
เรียกว่า saline air microclimate  เชื่อกันว่าสามารถช่วยบำบัดผู้ป่วยที่มีอาการทางปอด เช่น หอบหืดได้  นำท่าน
เดินทางกลับสู่กรุงบูคาเรสต์ 

ค่ำ รบัประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก PULLMAN BUCHAREST WORLD TRADE CENTER HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ 7 บูคาเรสต์ – อาคารรัฐสภา – ประตูชัยโรมาเนียน - ย่านเมืองเก่า - สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นำท่านเที่ยวชมกรุงบูคาเรสต์ (Bucharest) ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโรมาเนีย นอกจากนี้
ยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจหลักที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดของประเทศ เมืองบูคาเรสต์ มีประชากรอาศัยอยู่
ประมาณ 2 ล้านคน และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6  นำท่านถ่ายรูปด้านนอกบริเวณ อาคารรัฐสภาหรือ



 

 
 

ทำเนียบประธานาธิบดี (Palace of Parliament in Bucharest) ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบูคาเรสต์ โดยทำเนียบ
ประธานาธิบดีแห่งนี้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภานี้ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากตึก
เพนตากอนของสหรัฐอเมริกา และมีจำนวนห้องมากถึง 10,000 ห้อง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
 นำท่านผ่านชมประตูชัยโรมาเนียน (Arcul de Triumf) ซึ่งสร้างเลียนแบบประตูชัยในกรุงปารีส ในสถาปัตยกรรม

แบบโรมาเนีย จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยในย่านเมืองเก่าบูคาเรสต์  จากนั้นนำเดินทางสู่ สนามบิน 
เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  

18.30  น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงแฟรงค์เฟิร์ต โดยสายการบินลูฟต์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 1421 
19.55 น. ถึงสนามบินกรุงแฟรงค์เฟิร์ต รอเปลี่ยนเครื่อง 
22.00 น. ออกเดินทางต่อไปยังกรุงเทพฯ โดยสายการบินลูฟต์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 772 

 

วันที่ 8 กรุงเทพฯ 
14.10 น.
  

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ 

  
 

ราคาแนะนำเพียง   
Summer in Bulgaria – Romania   
บัลแกเรีย - โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน    

 โดยสายการบินบินลูฟต์ฮันซ่า แอร์ไลน์ 

กำหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี  

(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

19 – 26 พ.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 26,580.- 5,900.- 

02 - 09 มิ.ย. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 26,580.- 5,900.- 

18 – 25 มิ.ย. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 26,580.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 



 

 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น 
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร

โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่ าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น 

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวก

ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับ

ทางบริษัทได้  
 เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 



 

 
 

8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (14 EUR) 
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 EUR) 
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศบัลแกเรียประมาณ 3,000 บาท (ชำระพร้อมเงินมัดจำ) 
 

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

 

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายข้ึน 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้ งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตนพำนัก
หรือศึกษาอยู่เท่านั้น 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัท



 

 
 

ด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้า
หนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ 
และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีนั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000  – 5,000 บาท  แล้วแต่สาย
การบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี
เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อำนาจในการให้ทีน่ั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อน
การเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมใน
การมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  



 

 
 

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่า
ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตาม

ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มี

อ่างอาบน้ำ ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าบัลแกเรีย 

ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ 

***ไม่ต้องมาแสดงตนที่สถานทูตในวันยื่นวีซ่า*** 

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 1 

ชุด 

ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 



 

 
 

**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซ่ามาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทัวร์ให้รับทราบตั้งแต่ที่ท่านทำการจองทัวร์เข้ามา 
เพื่อทำการแก้ไขในการขอวีซ่าในครั้งนี้ มิฉะนั้นหากท่านไม่แจ้งให้ทราบ อาจจะมีผลเสียต่อการขอวีซ่าของท่านในครั้ง

นี้** 

 

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต  

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่าง

น้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด 

และต้องไม่มีรอยขีดเขียน(หากมีจะถือเป็นพาสปอร์ตชำรุด ต้องทำใหม่) หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมา

ประกอบการยื่นวีซ่าด้วย 

 

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พำนักอยู่ต่างประเทศ, ทำงานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน 

นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมี

เงื่อนไข และ ข้อกำหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าใน

ประเทศไทยได้ ข้อกำหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

ด้วย*** 

  



 

 
 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดอืนห้ามสวมแว่นตา

หรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไมเ่ลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน  

3.1 Bank Certificate สกุลเงินเป็น EURO หรือ US มีอายุไม่เกิน 1 เดือน (ต้องสะกดชื ่อให้ตรงตามหน้า

พาสปอร์ต) 

3.2  Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน เป็นภาษาอังกฤษ ที่ออกจากทางธนาคาร (ต้องสะกดชื่อให้ตรงตาม

หน้าพาสปอร์ต) อัปเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนยื่นวีซ่า 

3.3 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง  ที่มี

สายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั้น)  

     3.3.1 Bank Guarantee จากผู้ที่รับรองค่าใช้จ่าย สกุลเงินเป็น EURO หรือ US มีอายุไม่เกิน 1 เดือน (ต้อง

สะกดชื่อให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 

     3.3.2. สำเนา Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน เป็นภาษาอังกฤษ ของผู้ออกค่าใช้จ่าย ที่ออกจากทาง

ธนาคาร (ต้องสะกดชื่อของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต) อัปเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนยื่นวีซ่า 

     3.3.3.สำเนาหน้าพาสปอร์ต ของคนออกค่าใช้จ่ายให้ 

     3.3.4 หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย(Sponsor Letter) ที่ผู้ออกค่าใช้ให้เป็นคนเซ็นรับรอง 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจำ บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 



 

 
 

 

4. หลักฐานการทำงาน   

- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 

เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทำงาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน 

เป็นตัน 

- เป็นพนักงาน    หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

5. เอกสารส่วนตัว 

- สำเนาทะเบียนบ้าน 

- บัตรประชาชน 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) 



 

 
 

***เอกสารส่วนตัวของท่านห้ามเซ็นสำเนาถูกต้องทุกกรณี*** 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือ

ยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามา

ด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือ

ยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามา 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือ

หน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มี

อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

*** กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดาและมารดาต้องลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า 

7.  ท่านห้ามเซ็น รับรองสำเนาถูกต้องเด็ดขาด  

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 

 

แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าประเทศบัลแกเรีย 



 

 
 

**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซ่ามาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทัวร์ให้รับทราบตั้งแต่ที่ท่านทำการจองทัวร์เข้ามา 
เพื่อทำการแก้ไขในการขอวีซ่าในครั้งนี้ มิฉะนั้นหากท่านไม่แจ้งให้ทราบ อาจจะมีผลเสียต่อการขอวีซ่าของท่านในครั้ง

นี้** 

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศท่ีเกิด……………………………………………………………………………….………………… 

7. สัญชาติปัจจุบัน ................................สัญชาติโดยกำเนิด หากต่างจากปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบียน)              แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า                แยกกันอยู่                        หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต) 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีที่ผู้สมัครขอวีซ่าเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ให้ใส่ชื่อ และที่อยู่ ผู้ปกครอง 



 

 
 

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

……………………………………………รหัสไปรษณีย์………………..… 

11. ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ขอวีซ่า 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์……………..…………… 

   E-MAIL (ต้องระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้.................................................................. 

12. อาชีพปัจจุบัน (หากค้าขาย ให้ระบุด้วยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเสื้อผ้า ขายอาหาร เป็นต้น) 

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

13. ชื่อบริษัทหรือร้านค้า และที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  สำหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของสถาบันศึกษา  

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………….…… 

14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

        ไม่เคย           เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันที่..........................ถึงวันที.่........................... 

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้ 

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



 

 
 

 

**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสำเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย** 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักอยู่ของผู้ร้องขอ 

      ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

        กรุณาระบุชื่อ และความสัมพันธ์.......................... 

สิ่งที่ช่วยในการดำรงชีพ    …………………………………………………..…...........   

   เงินสด     สิ่งที่ช่วยในการดำรงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผู้จัดหาให้ 

   ชำระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว              ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพำนักมีผู้ออกให้ 

   ชำระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว    ชำระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)               อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็น

เพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 



 

 
 

 
 


