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TAKE ME TO DRACULA CASTLE 

โรมาเนีย - บัลแกเรีย 

8 DAYS 5 NIGHTS 

 

 

เดินทาง มีนาคม– มิถุนายน 63 

ราคาแนะน าเพียง45,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2.ดูไบ - บูคาเรสต์ - บราซอฟ– จตุัรัสสภา - ตลาดใจกลางเมืองบราซอฟ 

วนัที่ 3. โบสถ์ด า –  เมืองบราน – ปราสาทแดร็กคูล่า - ซินายา - วิหารซินายา 

วนัที่ 4.ปราสาทเปเลส - สลานิค– เหมืองเกลือสลานิค– บูคาเรสต์ – ประตูชยัโรมาเนียน - ย่านเมืองเก่าบูคาเรสต์ 
วนัที่ 5. อาคารรัฐสภา – ไกเออร์จู - เวลีโค ทาร์โนโว – ปราสาทซารีเวทส์ - ย่านถนนกูร์โก้ 

วนัที่ 6.เมืองเก่าพลอฟดิฟ– รีล่า – อารามมรดกโลกรีล่า – พิพิธภณัฑ์ริล่า – โซเฟีย 

วนัที่ 7.มหาวิหารอเล็กซานเดอร์เนฟสกี – โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ย่านไวโตช่าบูเลอวาร์ด - โซเฟีย - สนามบิน 

วนัที่ 8.กรุงเทพฯ 
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ  
23.30 น. 

 
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

วันท่ี 2 ดูไบ - บูคาเรสต์- บราซอฟ – จัตุรัสสภา - ตลาดใจกลางเมืองบราซอฟ  
03.30 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 377 
07.15น. เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปลี่ยนเคร่ือง 

** คณะออกเดินทางตัง้แต่วันที่ 04 เม.ย. 63 เดินทางถงึเวลา 06.55 น.** 
09.45น. น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองบูคาเรสต์โดยสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบินที่FZ1797 

** คณะออกเดินทางตัง้แต่วันที่ 04 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 10.20 น. และเดินทางถึงเวลา 14.40 น.** 

13.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโอโธเพนนีเมืองบูคาเรสต์(Bucharest)ประเทศโรมาเนีย (Bucharest)(เวลาท้องถ่ินช้ากว่า

ประเทศไทย 6 ชั่วโมง) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากร จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองบราซอฟ 

(Brasov) ซ่ึงเป็นเมืองที่ตัง้อยู่ทางทิศเหนือของเมืองบูคาเรสต์ เมืองบราซอฟเป็นเมืองใหญ่ที่สุดแห่งแคว้นทรานซิลวาเนีย แคว้นที่

สวยงามและมีช่ือเสียงของโรมาเนีย แคว้นนีเ้กิดขึน้ในศตวรรษที่12 โดยชาวแซกซอนส์ซ่ึงเคยถูกปกครองโดยชนชาติเยอรมันและ

เป็นศูนย์กลางการค้าของชาวแซกซอนส์ อาคารโดยทัว่ไปจึงตกแต่งตามสไตล์เยอรมนัน าท่านชมเมืองบราซอฟหนึ่งในเมืองเพชรน า้

งามแห่งยุโรปตะวันออก น าท่านเดินทางสู่จัตุรัสสภา (Piata Sfatului) ซ่ึงเป็นที่ตัง้อาคารสภาชุมชนเมืองที่มีอายุกว่าพันปี จัตุรัส

แห่งเป็นแหล่งชุมนุมของสถาปัตยกรรมศิลป์หลายสมัย นับตัง้แต่อาคารแบบโรมาเนสก์ โบสถ์สไตล์เรอเนสซองซ์ โรงแรมแบบบา

รอค รวมถึงร้านกาแฟภายในอาคารแบบโรโคโค ซ่ึงสร้างต่อเนื่องกันมาหลายๆสมยั โดยจตุัรัสแห่งนีเ้ป็นที่มาของการขนานนามว่า 

"เมืองบราซอฟเมืองงามที่สุดในโรมาเนีย" จากนัน้น าท่านชมตลาดใจกลางเมืองบราซอฟ (Brasov market center)ตลาดนีเ้ป็น

ถนนระหว่างตึกขนาดใหญ่ยาวติดต่อกัน ข้าวของที่ขายมีมากมายหลายชนิด ทัง้เสือ้ผ้า กระเป๋าหนัง เคร่ืองส าอาง ของที่ระลึก ฯลฯ 

อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พกั HOTEL BELEVEDERE BRASOVหรือเทียบเท่า 

วันท่ี 3 โบสถ์ด า–เมืองบราน – ปราสาทแดร็กคลู่า - ซินายา- วิหารซินายา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเข้าชมโบสถ์ด า (Black Church) สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1383 ใช้เวลาสร้างกว่าร้อยกว่าปี จัดเป็นโบสถ์แบบศิลปะโกธิคที่ใหญ่
ที่สุดของโรมาเนีย สาเหตุที่ถูกเรียกว่าโบสถ์ด า เนื่องมาจากในอดีตเมืองแห่งนีเ้คยถูกไฟไหม้ คราบด าจากเขม่าจึงไปเกาะที่ผนัง
โบสถ์จนเป็นสีด าทะมึนน าท่านเดินทางไปยังเมืองบราน (Bran)เมืองที่มีช่ือเสียงในเร่ืองของต านานผีดูดเลือดหรือความเช่ือที่ว่า
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เมืองนีเ้ป็นที่อยู่ของแวมไพร์ในอดีต น าท่านเข้าชมปราสาทบราน (Bran Castle)หรือที่รู้จักกันในนาม ปราสาทแดร็กคูล่า สร้าง
ขึน้ในปีค.ศ. 1377 เป็นปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนียตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่บนยอด สร้างขึน้เพื่อเป็นป้อม
ควบคุมเส้นทางการค้า และเก็บภาษีระหว่างแคว้นวาลนัเซียและแคว้นทรานซิลวาเนีย ภายในปราสาทมีห้องต่างๆมากมาย ซ่ึงจัด
แสดงวิถีความเป็นอยู่ ห้องแสดงอาวุธโบราณ ตู้โบราณอายุหลายร้อยปีที่แกะสลักลวดลายงดงาม นอกจากนีย้ังมีการจัดแสดง
สิ่งของเคร่ืองใช้อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซินายา (Sinaia)อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ตัง้อยู่ในมณฑลพราโฮวา(Prahova Country) โดยตวัเมืองนัน้ตัง้ลึก

เข้าไปในเทือกเขาคาร์เพเธียน(Carpathian Mountains) เป็นเมืองรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมเมืองหนึ่งของประเทศโรมาเนีย จากนัน้
น าท่านแวะถ่ายรูปด้านนอกกับวิหารซินายา (Sinaia Monastery)โดยวิหารนีต้ัง้อยู่บน ภูเขาซีนาย  (Mount Sinai) ซ่ึงเป็นวิหาร
ขนาดใหญ่ของนิกายออโธดอกซ์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัINTERNATIONAL SINAIAหรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 
ปราสาทเปเลส - สลานิค – เหมืองเกลือสลานิค –บูคาเรสต์ – ประตูชัย
โรมาเนียน - ย่านเมืองเก่าบูคาเรสต์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเข้าชมปราสาทเปเลส (Peles Castle)ซ่ึงตัง้อยู่ในหุบเขาบูเชกิ ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเมือง ถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาที่

มีทิวทศัน์สวยงาม ปราสาทนีส้ร้างขึน้โดยเจ้าชายคาลอสที่ 1 กษัตริย์แห่งโรมาเนีย ในสมยัศตวรรษที่ 19 เพื่อใช้เป็นที่ประทับในฤดู
ร้อน มีลกัษณะคล้ายปราสาทสไตล์เยอรมนั ถึงแม้จะมีขนาดไม่ใหญ่โตเหมือนพระราชวงัฤดูร้อนของประเทศอื่นๆในยุโรป แต่ก็ได้รับ
การยกย่องว่าเป็นปราสาทที่สวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ไม่ใช่เพียงแค่ภายนอกอาคารเท่านัน้ แต่ภายในพระราชวังก็ล้วนตกแต่งไว้
อย่างวิจิตรประณีต ปัจจุบนัเป็นสถานที่สาธารณะและพิพิธภณัฑ์ที่เก็บสมบติัล า้ค่าอีกแห่งหนึ่งของโรมาเนีย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองสลานิค (Slanic) ซ่ึงตัง้อยู่ทางตอนเหนือของกรุงบูคาเรสต์ น าท่านเข้าชมเหมืองเกลือสลานิค (Slanic 

Prahova Saltmine)เป็นเหมืองเกลือที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในประเทศโรมาเนียและใหญ่ที่สดุในยุโรปตะวนัออกเฉียงใต้ในอดีตเกลือมี
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ความส าคญัมากเพราะเป็นเคร่ืองปรุงหลกัในการถนอมอาหารของชาวยุโรป เหมืองเกลือแห่งนีอ้ยู่ลึกลงไปใต้ดินถึง 210 เมตร ผนัง
ทัง้ 4 ด้านเป็นหินเกลือ เกิดจาก การเกาะกันของเกลือและเกิดเป็นหินเกลือที่งอกและย้อยในถ า้อย่างสวยงาม เวลาน าเกลือออกไป 
เขาใช้วิธีสกัดออกมาเป็นก้อน แล้วน าไปละลายน า้ ปัจจุบันเหมืองเกลือแห่งนีเ้ปิดให้บริการแบบธรรมชาติบ าบัดเพราะอากาศ
ภายในเหมืองมีไอละอองของน า้เกลือ ที่เรียกว่า saline air microclimate  เช่ือกันว่าสามารถช่วยบ าบัดผู้ ป่วยที่มีอาการทางปอด 
เช่น หอบหืดได้ จากนัน้น าท่านเดินทางไปยังเมืองบูคาเรสต์(Bucharest)เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโรมาเนีย 
นอกจากนีย้งัเป็นเมืองอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจหลักที่เจริญรุ่งเรืองที่สดุของประเทศ เมืองบูคาเรสต์ มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 
2 ล้านคน และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดบั 6น าท่านผ่านชมประตูชัยโรมาเนียน (Arcul de Triumf)ซ่ึงสร้างเลียนแบบประตูชัย
ในกรุงปารีส ในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย จากนัน้ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยัในย่านเมืองเก่าบูคาเรสต์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั PULLMAN BUCHAREST WORLD TRADE CENTER HOTELหรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 
อาคารรัฐสภา–ไกเออร์จู - เวลีโค ทาร์โนโว–ปราสาทซารีเวทส์ - ย่านถนนกูร์
โก้ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านถ่ายรูปด้านนอกบริเวณ อาคารรัฐสภาหรือท าเนียบประธานาธิบดี (Palace of Parliament in Bucharest) ที่ตัง้อยู่ใจ

กลางเมืองบูคาเรสต์ โดยท าเนียบประธานาธิบดีแห่งนี ้ได้รับการยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภานีไ้ด้ช่ือว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 
ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา และมีจ านวนห้องมากถึง 10 ,000 ห้องจากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองไกเออร์
จู(Giurgiu)ซ่ึงเป็นเมืองที่มีพรหมแดนติดกับประเทศบลัแกเรีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านข้ามพรหมแดนประเทศเพื่อเดินทางต่อไปยงัเมืองเวลีโค ทาร์โนโว (Veliko Tarnovo) ซ่ึงเป็นเมืองเก่าแก่แหล่งชุมชนของ

ชาวอัลบาเนียและชาวกรีซที่เข้ามาตัง้รกรากตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 16 ตัง้อยู่ริมแม่น า้ยานตา ที่มีความใสสะอาดราวกับกระจก
สะท้อนอยู่เบือ้งล่าง และยังตัง้อยู่บนเนินเขาถึงสามลกู คือ ทซาเรเวทส์ ทราเปซีทซาและซเวทา โกร่า นอกจากนัน้ยังเคยเป็นเมือง
หลวงแห่งที่สองของอาณาจักรบัลแกเรีย เป็นเมืองที่มีป้อมปราการ โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ มากมาย นอกจากนีแ้ล้วแห่งประวัติศาสตร์
แห่งนีย้ังได้ช่ือว่าเป็นหนึ่งในดินแดน ที่มีการตัง้ถ่ินฐานที่เก่าแก่ที่สดุในบลัแกเรียอีกด้วยให้ท่านได้ชมอาคารบ้านเรือนสวยงามแปลก
ตาที่ปลูกสร้างแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบ Bulgarian National Revival ซ่ึงบางทีก็ถูกเรียกว่า บัลแกเรียนเรอเนสซองซ์ 



  5  TAKE ME TO DRACULA CASTLE โรมาเนีย - บลัแกเรีย  8 DAYS 5 NIGHTS BY EK[GQ3OTP-EK001] 

 

(Bulgarian Renaissance)น าท่านเข้าชมปราสาทซารีเวทส์(Tsarevets Castle)เป็นป้อมปราการในยุคกลางที่ส าคัญและมี
ช่ือเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ตัง้อยู่บริเวณริมแม่น า้ยานตา ซ่ึงในอดีตเป็นที่อยู่อาศัยของกษัตริย์และมีโบสถ์ที่ในเป็นสถานที่
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่ในปัจจุบันได้มีการตกแต่งด้วยศิลปะร่วมสมัยที่สวยงามและแปลกตา ปัจจุบันไ ด้มีการท านุ
บ ารุงรักษาอยู่ตลอดเวลาจึงท าให้ป้อมปราการแหล่งนีอ้ยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างสมบูรณ์ จากนัน้ไปชมความงดงามของอาคาร
บ้านเรือนที่ย่านถนนกูร์โก้ (Gurko Street)ที่นี่ท่านจะพบกับบ้านที่มีการอนุรักษ์ไวในแบบเดิม โดยบ้านแต่ละหลงันัน้มีคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์มากมายน าท่านเดินทางไปยังเมืองพลอฟดิฟ(Plovdiv) เป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของจงัหวัด
พลอฟดิฟ ที่มีความใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ มีประชากรประมาณ 350,000 คน ให้ท่านได้ชมวิวทิวทศัน์ที่สวยงามระหว่าง
ทาง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพืน้ที่ปลกูดอกไม้ที่ใช้ท าหวัน า้หอม และฟาร์มปศุสตัว์ต่างๆ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั IMPERIAL PLOVDIVหรือเทียบเท่า 

วันท่ี 6 
เมืองเก่าพลอฟดิฟ – รีล่า – อารามมรดกโลกรีล่า – พิพิธภัณฑ์ริล่า – 
โซเฟีย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชม เมืองเก่าพลอฟดิฟ (Plovdiv Old City)เป็นเขตเมืองเก่าบนถนนที่ปูด้วยแผ่นหินโบราณ เป็นส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมือง

ได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม ซ่ึงท าให้ เมืองพลอฟดิฟ ยังคงมีกลิ่นอายของยุคเรอเนสซองซ์จนถึงปัจจุบัน ท าให้สภาพ
บ้านเรือนตึกต่างๆยงัคงอนุรักษ์ไว้ซ่ึงรูปแบบเดิม คงเหลือไว้ให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือน ผ่านชมโบราณสถานโรงละครกลางแจ้งแบบ
โรมัน (Philippopolis Theatre) ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ที่ยงัคงสภาพสมบูรณ์ และ สภาโรมัน (Roman Forum) ผ่านชมสุเหร่าโบราณ 
(Dzhumaya Mosque) สร้างขึน้ในศตวรรษที่ 14 ในช่วงการปกครองของออตโตมนัเติร์ก โดยสร้างทับลงไปบนโบสถ์คริสต์เก่าเซนต์
เพตก้า ใช้เสาขนาดใหญ่สี่เสาคร่อมเหนือโถงใต้ดิน 9 โถง โดมสเุหร่าเคลือบทับด้วยตะก่ัว และมีหอขานสงูถึง 23 เมตร โรงอาบน้า
แบบตุรกีโบราณ (Turkish Bath) อายุย้อนหลังไปในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ ปัจจุบันใช้เป็นศูนย์วัฒนธรรม 
จากนัน้ให้ท่านได้อิสระเดินเลือกซือ้สินค้า ณ ถนนคนเดิน อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์จากดอกกุหลาบซ่ึงเป็นสินค้าขึน้ช่ือของประเทศ
บลัแกเรียที่เป็นไม่ว่าจะเป็น สบู่ น า้มันหอมที่สกัดจากดอกกุหลาบ โลชั่นทาผิว ที่ หรือ เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ จากนัน้น าท่าน
ออกเดินทางไปยงัเมืองรีล่า(Rila) ซ่ึงเป็นเมืองที่ตัง้อยู่บนภูเขาทางด้านตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศ เป็นภูเขาสงูที่สดุ บลัแกเรียและ
เทือกเขาบอลข่าน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเข้าชมอารามมรดกโลกรีล่า(Rila Monastery)เป็นอารามของคริสต์นิกายออโธดอกซ์ที่มีช่ือเสียงที่สดุและมีผู้เย่ียมชมมาก

ที่สุดของบลักาเรีย ตัง้อยู่บนจุดที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามของภูเขารีล่า ซ่ึงสามารถมองเห็นแม่น า้ริลสก้าและแม่น า้ดรุสย่า วิทซ่า ที่ อยู่
เบือ้งล่างได้ อารามแห่งนีก่้อตัง้ขึน้ในศตวรรษที่ 10 โดยนักบุญจอห์น แห่งรีล่า(ST.John of Rila) อารามรีล่าถือเป็นศูนย์กลางของ
จิตวิญญาณที่ใหญ่ที่สดุของประเทศบัลกาเรีย และเป็นจุดหมายในการเดินทางแสวงบุญของคริสต์ศาสนิกชนในนิกายออโธดอกซ์
จากทั่วโลก  อารามแห่งนีถื้อเป็นอนุสรณ์สถานของสถาปัตยกรรมและความมั่งคั่งของวัฒนธรรมและศิลปะของบัลแกเรีย 
สญัญลกัษณ์รูปเคารพ ที่อารามนีมี้ขนาดใหญ่ที่สุดและท าด้วยทองค าแท้เพียงแห่งเดียวในบัลแกเรีย นอกจากนีอ้ารามเป็นแหล่ง
สะสมทรัพย์สมบติัและวสัดุวรรณกรรมอายุกว่าร้อยปี อีกจ านวนมาก อารามนีไ้ด้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1983 
น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ริล่า(Rila Museum) ซ่ึงภายในได้เก็บสมบัติล ่าค่ามากมายของอารมหลวงแห่งนีร้วมถึงเร่ืองราวของ
ประวติัศาสตร์ตัง้แต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 10 โดยจัดแสดงเป็นห้องๆ เช่น ห้องที่จดัแสดงเคร่ืองแต่งกายของท่านอาร์คบิชอป ห้องที่
จดัแสดงเคร่ืองพิมพ์กระดาษที่ท าจากแผ่นทองแดง ห้องที่จดัแสดงไม้กางเขนที่แกะสลกัด้วยมือที่มีความละเอียดสูงมากจึงสามารถ
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สื่ออารมณ์ออกมาทางสีหน้าได้อย่างชัดเจนใช้ในเวลาแกะสลักกว่า 12 ปีจึงเสร็จ จากนัน้น าท่านเดินทางไปยังเมืองโซเฟีย 
(Sofia)ซ่ึงเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐบลัแกเรีย และ มีประชากรเป็นอนัดับที่ 47 ของสหภาพยุโรป ตัง้อยู่
ทางตะวันตก ของบัลแกเรีย ตัง้อยู่เชิงเขาวิโตชา เป็นเมืองที่มีประวติัศาสตร์ เก่าแก่ยาวนานถึง 7 ,000 ปี ซ่ึงยงัคงเหลือร่องรอยให้
เห็นจากโบราณสถานในยุคต่างฯ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ถูกท าลายเสียหายไปมาก เม่ือครัง้สงครามรัสเซีย – ตุรกี เม่ือ 200 กว่าปีที่
แล้ว โซเฟีย ยงัเป็นเมืองศูนย์กลางของการขนส่ง สินค้าทางบกที่ส าคญัของคาบสมทุรบอลข่านอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัNOVOTEL SOFIAหรือเทียบเท่า 

วันท่ี 7 
มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี–โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ย่านไวโตช่า บูเลอ
วาร์ด - โซเฟีย - สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมมหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral)ซ่ึงถือเป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออโธดอกซ์ที่

ใหญ่อันดบัต้นๆของภูมิภาค ก่อสร้างในแบบโดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ตกแต่งด้วยหินอ่อนที่วิจิตรตระการตาสามารถจุผู้เข้าท าพิธี
ได้ประมาณ 10,000 คนซ่ึงออกแบบโดยสถาปนิค อเล็กซานเดอร์ โพมีรานท์เซฟจากนัน้น าท่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (Sofia 

Synagogue) ซ่ึงตัง้อยู่ใกล้ๆกับมหาวิหาร เป็นสถานที่ที่มีความสวยงาม และยังได้ช่ือว่าเป็นโบสถ์ยิวที่ใหญ่ที่สดุในยุโรปตะวนัออก
เฉียงใต้ และใหญ่เป็นอนัดบัสามในทวีปยุโรป โบสถ์แห่งนีมี้รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือ
ดัง ฟริดริช กรูนันเกอร์ (Friedrich Grünanger) จากนัน้ผ่านชมพระราชวังเดิมที่ จัตุรัสบัทเทนเบิร์ก(Battenberg Square)ซ่ึง
ปัจจุบันพระราชวงัแห่งนี ้ได้กลายเป็นหอศิลป์แห่งชาติ (National Art Gallery) น าท่านผ่านชม สวนสาธารณะเก่าประเมืองโซเฟีย 
ผ่านชมท าเนียบประธานาธิบดีและโบสถ์เซนต์จอร์จ (St. George)เป็นโบสถ์คริสต์ที่ถูกสร้างขึน้โดยชาวโรมัน ในศตวรรษที่ 4 
ก่อสร้างโดยใช้ อิฐแดง และยังถือว่าเป็นอาคารเก่าแก่ที่สุดในโซเฟีย จากนัน้ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้สินค้าตามอัธยาศัยใน ย่านไว
โตช่า บูเลอวาร์ด (Vitosha Boulevard)ย่านช้อปปิง้ที่มีช่ือเสียงของเมืองโซเฟียอีกแห่งหนึ่ง และยังเป็นถนนคนเดินในยามค ่าคืน 
ซ่ึงจะมีห้างสรรพสินค้า และร้านรวงต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหาร ร้านชา กาแฟ และบาร์ต่างๆ ไว้ให้ได้นั่งพกัผ่อนหย่อนกาย 

11.00 น. จากนัน้น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
14.10  น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงดูไบโดยสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบินที่ FZ 0758 
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** คณะออกเดินทางตัง้แต่วันที่ 04 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 16.10 น. และเดินทางถึงเวลา 22.05 น.** 
20.55 น. ถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเคร่ือง 

วันท่ี 8 กรุงเทพฯ 
03.05 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบิน EK 384 

** คณะออกเดินทางตัง้แต่วันที่ 04 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 02.50 น. และเดินทางถึงเวลา 12.15 น.** 

12.05 น.  ถึง สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวสัดิภาพ 
 

ราคแนะน าเพียง 
TAKE ME TO DRACULA CASTLE 
โรมาเนีย – บัลแกเรีย 8 วัน 5 คืน 
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ท่านละ 

03-10 มี.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 23,600.- 5,900.- 

04-11 เม.ย. 63 51,900.- 51,900.- 51,900.- 26,100.- 5,900.- 

11-18 เม.ย. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 26,100.- 5,900.- 

23-30 เม.ย. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 24,600.- 5,900.- 

07-14 พ.ค. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 24,600.- 5,900.- 

18-25 มิ.ย. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 24,600.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้  

บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ำกัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นำยธเนษฐ ลักษณะวิลำศ 
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3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันับจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมัติ 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า(3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภยัการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนักงานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (14EUR) 
6. ค่าทิปมคัคุเทศก์จากเมืองไทย (24 EUR) 
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศบลัแกเรียประมาณ 3,000 บาท (ช าระพร้อมเงินมดัจ า) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
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1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือ
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

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

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
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4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่
มีอ่างอาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาบลัแกเรยี 
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ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีาประมาณ 15 วนัท าการ 

***ไมต่อ้งมาแสดงตนทีส่ถานทูตในวนัยืน่วซ่ีา*** 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซ่ีาเขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซ่ีามากอ่น กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ีท่า่นท า

การจองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซ่ีาในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ 

อาจจะมผีลเสยีตอ่การขอวซ่ีาของทา่นในคร ัง้นี*้* 

 

**ลูกคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซ่ีาในอดตี  

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่รือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับและหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุดและตอ้งไม่มรีอยขดีเขยีน(หากมจีะถอืเป็นพาสปอรต์ช ารุด ตอ้งท าใหม่) 

หนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย 

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่่างประเทศ, ท างานอยูต่่างประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซ่ีาจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซ่ีาในประเทศไทย

ได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ต่างชาติ

ดว้ย*** 

 

2. รูปถา่ยรูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรอืเครือ่งประดับไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 



  13  TAKE ME TO DRACULA CASTLE โรมาเนีย - บลัแกเรีย  8 DAYS 5 NIGHTS BY EK[GQ3OTP-EK001] 

 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1Bank Certificateสกลุเงนิเป็น EURO หรอื USมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืน (ตอ้งสะกดชือ่ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์) 

3.2  Bank Statementยอ้นหลงั 6 เดอืนเป็นภาษาองักฤษทีอ่อกจากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดชือ่

ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์)อัปเดทไม่เกนิ 15 วัน กอ่นยืน่วซีา่ 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลทีส่ามารถรับรองค่าใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ 

พีน่อ้งทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอืสามภีรรยา เท่านัน้) 

     3.3.1 Bank Guarantee จากผูท้ีร่บัรองค่าใช้จ่าย สกุลเงนิเป็น EURO หรือ USมีอายุไม่เกนิ 1 

เดอืน (ตอ้งสะกดชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์) 

     3.3.2. ส าเนา Bank Statementยอ้นหลงั 6 เดอืน เป็นภาษาองักฤษของผูอ้อกค่าใชจ้่ายที่

ออกจากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดชือ่ของผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์)อัปเดทไม่เกนิ 

15 วัน กอ่นยืน่วซีา่ 

     3.3.3.ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ของคนออกคา่ใชจ้า่ยให ้

 3.3.4 หนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ย(Sponsor Letter) ทีผู่อ้อกค่าใชใ้หเ้ป็นคนเซ็นรับรอง 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สัญญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ื่น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่
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(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์)ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ื่น) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้มกีารเปลีย่น) 

***เอกสารสว่นตวัของท่านหา้มเซ็นส าเนาถูกตอ้งทุกกรณี*** 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกดั(โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกดั(โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามา 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีด

ว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดียว 

*** กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี บดิาและมารดาตอ้งลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

7.  ท่านหา้มเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้งเด็ดขาด 

เอกสารยืน่วซ่ีาอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หาก

ทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซ่ีาประเทศบลัแกเรยี 
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**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซ่ีามากอ่น กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ีท่า่นท า

การจองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซ่ีาในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ 

อาจจะมผีลเสยีตอ่การขอวซ่ีาของทา่นในคร ัง้นี*้* 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื่องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของท่าน) 

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

 

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

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

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….…………………… 

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

7. สัญชาตปัิจจุบัน ................................สัญชาตโิดยก าเนดิ หากต่างจากปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ  ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ    โสด  แต่งงาน (จดทะเบยีน)แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) 

หย่า       แยกกันอยู่      หมา้ย (คู่สมรสเสยีชวีติ) 

อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายุต ่ากว่า 18 ปีบรบูิรณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู่ ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยู่ปัจจุบันของผูข้อวซ่ีา 

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

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



  16  TAKE ME TO DRACULA CASTLE โรมาเนีย - บลัแกเรีย  8 DAYS 5 NIGHTS BY EK[GQ3OTP-EK001] 

 

E-MAIL(ตอ้งระบุ)............................................................................................ 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิต่อได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจุบัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วันที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

ไม่เคย เคย  (กรุณาระบุวันที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซ่ีาเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซ่ีาเชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

   ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผูีอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…...........  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี  

   เช็คเดนิทาง     เงนิสด 

   บัตรเครดติ     ทีพ่ักทีม่ผูีจ้ัดหาให ้

   ช าระค่าทีพ่ักล่วงหนา้แลว้    ค่าใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพ านักมผูีอ้อกให ้
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   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)     อืน่ๆ (โปรดระบุ)     

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 


