
EUR1978 - Summer In Bulgaria - Romania บลัแกเรีย - โรมาเนีย 8D5N BY LH (GQ3SOF-LH001)                                      1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
โซเฟีย | อารามมรดกโลกรีลา่ | เหมืองเกลือสลานิค | ปราสาทเปเลส | ปราสาทแดร็กคลูา่ | บราซอฟ | 

บคูาเรสต์ 
 
 
 
 
 

Summer in Bulgaria – Romania 

บัลแกเรีย - โรมาเนีย 

8 DAYS 5 NIGHTS 

 

 

เดนิทาง พฤษภาคม – มิถุนายน 63  

ราคาแนะน าเพียง 49,900.- 

ทวัรย์ุโรป : รหสั EUR1978  



EUR1978 - Summer In Bulgaria - Romania บลัแกเรีย - โรมาเนีย 8D5N BY LH (GQ3SOF-LH001)                                      2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
20.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ ประตู 4 แถว 

G พบเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 
23.00 น. ออกเดินทางสู่แฟรงก์เฟิร์ต โดยสายการบินลฟูต์ฮนัซา่ เที่ยวบินที่ LH 773 

วันที่ 2 แฟรงค์เฟิร์ต - โซเฟีย – อารามมรดกโลกรีล่า – พพิธิภัณฑ์ริล่า – โซเฟีย 
06.00 น. ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี รอเปล่ียนเคร่ือง 

08.00 น. น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองโซเฟีย โดยเที่ยวบินที่ LH 1456  

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

ชัว่โมง)  น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศลุกากร  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
  บ่าย จากนัน้น าท่านออกเดินทางไปยงัเมืองรีล่า ซึ่งเป็นเมืองที่ตัง้อยู่บนภูเขาทางด้านตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศ เป็นภูเขาสงูที่สดุ 

บลัแกเรียและเทือกเขาบอลข่าน น าท่านชม อารามมรดกโลกรีล่า (Rila Monastery) เป็นอารามของคริสต์นิกายออร์โธดอกซท์ีม่ี
ชื่อเสียงที่สดุและมีผู้ เยี่ยมชมมากที่สดุของบลักาเรีย ตัง้อยู่บนจุดที่มีวิวทิวทศัน์สวยงามของภูเขารีล่า ซึ่งสามารถมองเห็นแม่น า้
ริลสก้าและแม่น า้ดรุสย่า วิทซ่า ที่อยู่เบือ้งล่างได้ อารามแห่งนีก้่อตัง้ขึน้ในศตวรรษที่ 10 โดยนกับุญจอห์น แห่งรีล่า(ST.John of 
Rila) อารามรีล่าถือเป็นศูนย์กลางของจิตวิญญาณที่ใหญ่ที่สดุของประเทศบลักาเรีย และเป็นจุดหมายในการเดินทางแสวงบุญ
ของคริสต์ศาสนิกชนในนิกายออร์โธดอกซ์จากทัว่โลก  อารามแห่งนีถื้อเป็นอนุสรณ์สถานของสถาปัตยกรรมและความมัง่คัง่ของ
วฒันธรรมและศิลปะของบัลแกเรีย สญัญลกัษณ์รูปเคารพ ที่อารามนีม้ีขนาดใหญ่ที่สดุและท าด้วยทองค าแท้เพียงแห่งเดียวใน
บลัแกเรีย นอกจากนีอ้ารามเป็นแหล่งสะสมทรัพย์สมบตัิและวสัดวุรรณกรรมอายกุว่าร้อยปี อีกจ านวนมาก อารามนีไ้ด้รับการขึน้
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1983 น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ริล่า(Rila Museum) ซึง่ภายในได้เก็บสมบตัิล ่าค่ามากมายของ
อารมหลวงแห่งนีร้วมถึงเร่ืองราวของประวัติศาสตร์ตัง้แต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 10 โดยจัดแสดงเป็นห้องๆ เช่น ห้องที่จัดแสดง
เคร่ืองแต่งกายของท่านอาร์คบิชอป ห้องที่จดัแสดงเคร่ืองพิมพ์กระดาษที่ท าจากแผ่นทองแดง ห้องที่จดัแสดงไม้กางเขนท่ีแกะสลกั
ด้วยมือที่มีความละเอียดสูงมากจึงสามารถส่ืออารมณ์ออกมาทางสีหน้าได้อย่างชัดเจนใช้ในเวลาแกะสลักกว่า 12 ปีจึงเสร็จ 
จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองโซเฟีย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. แฟรงค์เฟิร์ต - โซเฟีย – อารามมรดกโลกรีล่า – พิพิธภณัฑ์ริล่า – โซเฟีย 

วนัท่ี 3. โซเฟีย -มหาวิหารอเลก็ซานเดอร์ เนฟสกี - โบสถ์เซนต์โซเฟีย เมืองปลอฟดิฟ – ชมเมืองเกา่ 

วนัท่ี 4. เวลีโค ทาร์โนโว – ปราสาทซารีเวทส์ – ย่านถนนกร์ูโก้ - เมืองรูเซ่ – บคูาเรสต์  
วนัท่ี 5. เมืองบราน – ปราสาทแดร็กคลู่า - บราซอฟ – จตัรัุสสภา - โบสถ์ด า 

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

วนัท่ี 7. บคูาเรสต์ – อาคารรัฐสภา – ประตชูยัโรมาเนียน - ยา่นเมอืงเกา่ - สนามบิน 

วนัท่ี 8. กรุงเทพฯ 
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ที่พกั เดินทางเข้าสู่ที่พกั NOVOTEL SOFIA หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 
โซเฟีย -มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี - โบสถ์เซนต์โซเฟีย เมือง
ปลอฟดฟิ – ชมเมืองเก่า  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองโซเฟีย (Sofia) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุของสาธารณรัฐบลัแกเรีย และ มีประชากรเป็นอันดบัที่ 47 

ของสหภาพยุโรป ตัง้อยู่ทางตะวนัตก ของบลัแกเรีย ตัง้อยู่เชิงเขาวิโตชา เป็นเมืองที่มีประวตัิศาสตร์ เก่าแก่ยาวนานถึง 7 ,000 ปี 
ซึง่ยงัคงเหลือร่องรอยให้เห็นจากโบราณสถานในยคุต่างฯ แต่เป็นท่ีน่าเสียดายที่ถกูท าลายเสียหายไปมาก เมื่อครัง้สงครามรัสเซีย 
– ตรุกี เมื่อ 200 กว่าปีที่แล้ว โซเฟีย ยงัเป็นเมืองศนูย์กลางของการขนส่ง สินค้าทางบกที่ส าคญัของคาบสมทุรบอลข่านอีกด้วย ชม
มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral)  ซึ่งถือเป็นมหาวิหารคริสตจกัรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่
อนัดบัต้นๆของภูมิภาค ก่อสร้างในแบบโดมหลงัคาทรงกลมสีเขียว ตกแต่งด้วยหินอ่อนที่วิตรตระการตา  สามารถจุผู้ เข้าท าพิธีได้
ประมาณ 10,000 คน ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิค อเล็กซานเดอร์ โพมีรานท์เซฟ จากนัน้น าท่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (Sofia 

Synagogue) ซึง่ตัง้อยู่ใกล้ๆกบัมหาวิหาร เป็นสถานท่ีที่มีความสวยงาม และยงัได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ยิวที่ใหญ่ที่สดุในยโุรปตะวนัออก
เฉียงใต้ และใหญ่เป็นอนัดบัสามในทวีปยุโรป โบสถ์แห่งนีม้ีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดยสถาปนิก
ชื่อดงั ฟริดริช กรูนนัเกอร์ (Friedrich Grünanger) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านเดินทางไปยงัเมืองปลอฟดิฟ (Plovdiv) เป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของจงัหวดัพลอฟดิฟ ที่มีความ

ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ มีประชากรประมาณ 350,000 คน ให้ท่านได้ชมวิวทิวทศัน์ที่สวยงามระหว่างทาง ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นพืน้ท่ีปลกูดอกไม้ที่ใช้ท าหวัน า้หอม และฟาร์มปศสุตัว์ต่างๆ น าท่านชม เมืองเก่าปลอฟดิฟ (Plovdiv Old City) เป็นเขตเมอืง
เก่าบนถนนที่ปูด้วยแผ่นหินโบราณ เป็นส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม ซึ่งท าให้ เมืองพลอฟดิฟ 
ยังคงมีกล่ินอายของยุคเรอเนสซองซ์จนถึงปัจจุบัน ท าให้สภาพบ้านเรือนตึกต่างๆยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งรูปแบบเดิม คงเหลือไว้ให้
นกัท่องเที่ยวที่มาเยือน ผ่านชมโบราณสถานโรงละครกลางแจ้งแบบโรมนั (Philippopolis Theatre) ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ที่ยงัคง
สภาพสมบูรณ์ และ สภาโรมนั (Roman Forum) ผ่านชมสเุหร่าโบราณ (Dzhumaya Mosque) สร้างขึน้ในศตวรรษที่ 14 ในช่วง
การปกครองของออตโตมันเติร์ก โดยสร้างทบัลงไปบนโบสถ์คริสต์เก่าเซ้นต์เพตก้า ใช้เสาขนาดใหญ่ส่ีเสาคร่อมเหนือโถงใต้ดิน 9 
โถง โดมสเุหร่าเคลือบทบัด้วยตะกัว่ และมีหอขานสงูถึง 23 เมตร โรงอาบน้าแบบตุรกีโบราณ (Turkish Bath) อายุย้อนหลงัไปใน
คริสต์ศตวรรษที่ 16 ที่ยงัคงสภาพสมบูรณ์ ปัจจุบนัใช้เป็นศูนย์วฒันธรรม จากนัน้ให้ท่านได้อิสระเดินเลือกซือ้สินค้า ณ ถนนคน
เดิน อาทิเช่น ผลิตภณัฑ์จากดอกกุหลาบซึ่งเป็นสินค้าขึน้ชื่อของประเทศบลัแกเรียที่เป็นไม่ว่าจะเป็น สบู่ น า้มนัหอมที่สกัดจาก
ดอกกหุลาบ โลชัน่ทาผิว ท่ี หรือ เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั IMPERIAL PLOVDIV หรือเทียบเท่า  

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเวลีโค ทาร์โนโว (Veliko Tarnovo)  ซึง่เป็นเมืองเก่าแก่แหล่งชมุชนของชาวอลับาเนียและชาวกรีซที่

เข้ามาตัง้รกรากตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 16 ตัง้อยู่ริมแม่น า้ยานตา ที่มีความใสสะอาดราวกบักระจกสะท้อนอยูเ่บือ้งล่าง และยงัตัง้อยู่
บนเนินเขาถึงสามลกู คือ ทซาเรเวทส์ ทราเปซีทซาและซเวทา โกร่า นอกจากนัน้ยงัเคยเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของอาณาจักร
บัลแกเรีย เป็นเมืองที่มีป้อมปราการ โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ มากมาย นอกจากนีแ้ล้วแห่งประวัติศาสตร์แห่งนีย้ังได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งใน
ดินแดน ที่มีการตัง้ถิ่นฐานที่เก่าแก่ที่สุดในบัลแกเรียอีกด้วย ให้ท่านได้ชมอาคารบ้านเรือนสวยงามแปลกตาที่ปลูกสร้างแบบ
สถาปัตยกรรมผสมผสานแบบ Bulgarian National Revival ซึ่งบางทีก็ถูกเรียกว่า บัลแกเรียนเรอเนสซองซ์ (Bulgarian 
Renaissance) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้น าท่านเข้าชม ปราสาทซารีเวทส์ (Tsarevets Castle) เป็นป้อมปราการในยคุกลางที่ส าคญัและมีชื่อเสียงที่สดุแห่งหน่ึง

ของโลกที่ตัง้อยู่บริเวณริมแม่น า้ยานตา ซึ่งในอดีตเป็นที่อยู่อาศยัของกษัตริย์และมีโบสถ์ที่ในเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา แต่ในปัจจบุนัได้มีการตกแต่งด้วยศิลปะร่วมสมยัที่สวยงามและแปลกตา ปัจจบุนัได้มีการท านบุ ารุงรักษาอยู่ตลอดเวลาจงึ
ท าให้ป้อมปราการแหล่งนีอ้ยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างสมบูรณ์ จากนัน้ไปชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนที่ ย่านถนนกูร์โก้ 
(Gurko Street) ที่นี่ท่านจะพบกับบ้านที่มีการอนุรักษ์ไวในแบบเดิม โดยบ้านแต่ละหลังนัน้มีคุณค่าทางประวตัิศาสตร์มากมาย 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองรูเซ่ (Ruse) ซึ่งเป็นเมืองที่มีพรหมแดนติดกับประเทศโรมาเนีย น าท่านข้ามพรหมแดนประเทศเพื่อ
เดินทางต่อไปยงัเมืองบูคาเรสต์ (Bucharest) เมืองหลวงประเทศโรมาเนีย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั PULLMAN BUCHAREST WORLD TRADE CENTER HOTEL หรือเทียบเท่า  

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

 น าท่านเดินทางไปยงัเมืองบราน (Bran) เมืองที่มีชื่อเสียงในเร่ืองของต านานผีดดูเลือดหรือความเชื่อที่ว่าเมืองนีเ้ป็นท่ีอยู่ของแวม
ไพร์ในอดีต น าท่านเข้าชม ปราสาทบราน (Bran Castle) หรือที่รู้จกักนัในนาม ปราสาทแดร็กคูล่า สร้างขึน้ในปีค.ศ. 1377 เป็น
ปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนียตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่บนยอด สร้างขึน้เพื่อเป็นป้อมควบคุมเส้นทางการค้า 
และเก็บภาษีระหว่างแคว้นวาลนัเซียและแคว้นทรานซิลวาเนีย ภายในปราสาทมีห้องต่างๆมากมาย ซึ่งจดัแสดงวิถีความเป็นอยู่ 
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ห้องแสดงอาวุธโบราณ ตู้ โบราณอายุหลายร้อยปีที่แกะสลักลวดลายงดงาม นอกจากนีย้ังมีการจัดแสดงส่ิงของเคร่ืองใช้อีก
มากมาย อิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปตามอธัยาศยั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมือง บราซอฟ (Brasov) ซึง่เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ทางทิศเหนือของเมืองบคูาเรสต์ เมืองบราซอฟเป็น

เมืองใหญ่ที่สดุแห่งแคว้นทรานซิลวาเนีย แคว้นที่สวยงามและมีชื่อเสียงของโรมาเนีย แคว้นนีเ้กิดขึน้ในศตวรรษที่12 โดยชาวแซก
ซอนส์ซึ่งเคยถูกปกครองโดยชนชาติเยอรมันและเป็นศูนย์กลางการค้าของชาวแซกซอนส์ อาคารโดยทัว่ไปจึงตกแต่งตามสไตล์
เยอรมนั น าท่านเที่ยวชมเมืองบราซอฟ (Brasov) หนึ่งในเมืองเพชรน า้งามแห่งยุโรปตะวนัออก น าท่านเดินทางสู่จัตุรัสสภา 
(Piata Sfatului) ซึง่เป็นท่ีตัง้อาคารสภาชมุชนเมืองที่มีอายกุว่าพนัปี จตรัุสแห่งเป็นแหล่งชมุนมุของสถาปัตยกรรมศิลป์หลายสมยั 
นบัตัง้แต่อาคารแบบโรมาเนสก์ โบสถ์สไตล์เรอเนสซองซ์ โรงแรมแบบบาร๊อค รวมถึงร้านกาแฟภายในอาคารแบบโรโคโค ซึง่สร้าง
ต่อเนื่องกันมาหลายๆสมยั โดยจตัุรัสแห่งนีเ้ป็นที่มาของการขนานนามว่า "เมืองบราซอฟเมืองงามที่สดุในโรมาเนีย" จากนัน้น า
ท่านชมโบสถ์ด า (Black Church) สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1383 ใช้เวลาสร้างกว่าร้อยกว่าปี จดัเป็นโบสถ์แบบศิลปะโกธิคที่ใหญ่ที่สดุ
ของโรมาเนีย สาเหตุที่ถูกเรียกว่าโบสถ์ด า เนื่องมาจากในอดีตเมืองแห่งนีเ้คยถกูไฟไหม้ คราบด าจากเขม่าจึงไปเกาะที่ผนงัโบสถ์
จนเป็นสีด าทะมึน จากนัน้น าท่านชมตลาดใจกลางเมืองบราซอฟ (Brasov market center) ตลาดนีเ้ป็นถนนระหวา่งตกึขนาด
ใหญ่ยาวติดต่อกนั ข้าวของที่ขายมีมากมายหลายชนิด ทัง้เสือ้ผ้า กระเป๋าหนงั เคร่ืองส าอาง ของที่ระลกึ ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เดิน
เล่นและช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั HOTEL BELVEDERE  หรือเทียบเท่า 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซินายา (Sinaia) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ตัง้อยู่ในมณฑลพราโฮวา(Prahova Country) โดยตวัเมืองนัน้ตัง้

ลึกเข้าไปในเทือกเขาคาร์เพเธียน(Carpathian Mountains) เป็นเมืองรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมเมืองหนึ่งของประเทศโรมาเนีย น า
ท่านเข้าชมปราสาทเปเลส (Peles Castle) ซึง่ตัง้อยู่ในหบุเขาบเูชกิ ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเมือง ถกูล้อมรอบไปด้วยภเูขาที่
มีทวิทศัน์สวยงาม ปราสาทนีส้ร้างขึน้โดยเจ้าชายคาลอสที่ 1 กษัตริย์แห่งโรมาเนีย ในสมยัศตวรรษที่ 19 เพื่อใช้เป็นท่ีประทบัในฤดู
ร้อน มีลกัษณะคล้ายปราสาทสไตล์เยอรมนั ถึงแม้จะมีขนาดไม่ใหญ่โตเหมือนพระราชวงัฤดูร้อนของประเทศอื่นๆในยุโรป แต่ก็
ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทที่สวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ไม่ใช่เพียงแค่ภายนอกอาคารเท่านัน้ แต่ภายในพระราชวังก็ล้วน
ตกแต่งไว้อย่างวิจิตรประณีต ปัจจุบนัเป็นสถานที่สาธารณะและพิพิธภณัฑ์ที่เก็บสมบตัิล า้ค่าอีกแห่งหน่ึงของโรมาเนีย จากนัน้น า
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ท่านแวะถ่ายรูปด้านนอกกับวิหารซินายา (Sinaia Monastery) โดยวิหารนีต้ัง้อยู่บน ภูเขาซีนาย (Mount Sinai) ซึ่งเป็นวิหาร
ขนาดใหญ่ของนิกายออร์โธดอกซ์ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองสลานิค (Slanic) ซึ่งตัง้อยู่ทางตอนเหนือของกรุงบูคาเรสต์ น าท่านเข้าชมเหมืองเกลือสลานิค (Slanic 

Prahova Saltmine) เป็นเหมืองเกลือท่ีมีขนาดใหญ่ที่สดุในประเทศโรมาเนียและใหญ่ที่สดุในยโุรปตะวนัออกเฉียงใต้ ในอดีตเกลอื
มีความส าคญัมากเพราะเป็นเคร่ืองปรุงหลกัในการถนอมอาหารของชาวยุโรป เหมืองเกลือแห่งนีอ้ยู่ลึกลงไปใต้ดินถึง 210 เมตร 
ผนงัทัง้ 4 ด้านเป็นหินเกลือ เกิดจาก การเกาะกันของเกลือและเกิดเป็นหินเกลือที่งอกและย้อยในถ า้อย่างสวยงาม เวลาน าเกลือ
ออกไป เขาใช้วิธีสกัดออกมาเป็นก้อน แล้วน าไปละลายน า้ ปัจจุบนัเหมืองเกลือแห่งนีเ้ปิดให้บริการแบบธรรมชาติบ าบดัเพราะ
อากาศภายในเหมืองมีไอละอองของน า้เกลือ ที่เรียกว่า saline air microclimate  เชื่อกันว่าสามารถช่วยบ าบดัผู้ ป่วยที่มีอาการ
ทางปอด เช่น หอบหืดได้ น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงบูคาเรสต์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั PULLMAN BUCHAREST WORLD TRADE CENTER HOTEL หรือเทียบเท่า 

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

 น าท่านเที่ยวชมกรุงบูคาเรสต์ (Bucharest) ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุของประเทศโรมาเนีย นอกจากนีย้งัเป็นเมือง
อตุสาหกรรมและเศรษฐกิจหลกัที่เจริญรุ่งเรืองที่สดุของประเทศ เมืองบคูาเรสต์ มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 2 ล้านคน และเป็น
เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6  น าท่านถ่ายรูปด้านนอกบริเวณ อาคารรัฐสภาหรือท าเนียบประธานาธิบดี (Palace of 

Parliament in Bucharest) ที่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองบูคาเรสต์ โดยท าเนียบประธานาธิบดีแห่งนี ้ได้รับการยกย่องว่าเป็นอาคาร
รัฐสภานีไ้ด้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา และมีจ านวนห้องมากถึง 10 ,000 
ห้อง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
 น าท่านผ่านชมประตูชัยโรมาเนียน (Arcul de Triumf) ซึ่งสร้างเลียนแบบประตูชยัในกรุงปารีส ในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย 

จากนัน้ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยัในย่านเมืองเก่าบูคาเรสต์  จากนัน้น าเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
18.30  น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงแฟรงคเ์ฟิร์ต โดยสายการบินลฟูต์ฮนัซา่ เทีย่วบินที่ LH 1421 

19.55 น. ถึงสนามบินกรุงแฟรงค์เฟิร์ต รอเปล่ียนเคร่ือง 
22.00 น. ออกเดินทางต่อไปยงักรุงเทพฯ โดยสายการบินลฟูต์ฮนัซ่า เที่ยวบินที่ LH 772 

วันที่ 8 กรุงเทพฯ 
14.10 น.  ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวสัดิภาพ 

  
 

 

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

 โดยสายการบินบนิลูฟต์ฮันซ่า แอร์ไลน์ 
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ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 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.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที ่

6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
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  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (14 EUR) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 EUR) 
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศบลัแกเรียประมาณ 3,000 บาท (ช าระพร้อมเงินมดัจ า) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

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

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 
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1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย 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 และผู้ที่จะนั่ง ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน 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
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซา่ / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่า
ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

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

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

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

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่บลัแกเรยี 
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ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 

***ไมต่อ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตูในวนัยืน่วซีา่*** 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ ีท่า่นท า

การจองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซีา่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ 

อาจจะมผีลเสยีตอ่การขอวซีา่ของทา่นในคร ัง้นี*้* 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ และตอ้งไมม่รีอยขดีเขยีน(หากมจีะถอืเป็นพาสปอรต์ช ารดุ ตอ้งท าใหม)่ 

หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย 

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1 Bank Certificate สกุลเงินเป็น  EURO หรือ  US มีอายุไม่เกิน 1 

เดอืน (ตอ้งสะกดชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์) 
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3.2  Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน เป็นภาษาองักฤษ ทีอ่อกจากทางธนาคาร (ตอ้งสะกด

ชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์) อัปเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นยืน่วซีา่ 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ 

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้)  

     3.3.1 Bank Guarantee จากผูท้ ีร่บัรองคา่ใชจ้า่ย สกุลเงนิเป็น EURO หรือ US มีอายุไม่เกนิ 1 

เดอืน (ตอ้งสะกดชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์) 

     3.3.2. ส าเนา Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน เป็นภาษาองักฤษ ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย ที่

ออกจากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดชือ่ของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์) อัปเดทไมเ่กนิ 

15 วัน กอ่นยืน่วซีา่ 

     3.3.3.ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ของคนออกคา่ใชจ้า่ยให ้

     3.3.4 หนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ย(Sponsor Letter) ทีผู่อ้อกคา่ใชใ้หเ้ป็นคนเซ็นรับรอง 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์)ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 



EUR1978 - Summer In Bulgaria - Romania บลัแกเรีย - โรมาเนีย 8D5N BY LH (GQ3SOF-LH001)                                      12 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

***เอกสารสว่นตวัของทา่นหา้มเซ็นส าเนาถกูตอ้งทกุกรณี*** 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามา 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาตอ้งลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

7.  ทา่นหา้มเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้งเด็ดขาด  

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศบลัแกเรยี 

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ ีท่า่นท า

การจองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซีา่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ 

อาจจะมผีลเสยีตอ่การขอวซีา่ของทา่นในคร ัง้นี*้* 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เน่ืองจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของท่าน) 

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

 

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

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

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
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4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

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

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

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

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบันศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

        ไมเ่คย           เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 



EUR1978 - Summer In Bulgaria - Romania บลัแกเรีย - โรมาเนีย 8D5N BY LH (GQ3SOF-LH001)                                      14 

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

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ดัหาให ้

   ช าระคา่ทีพ่ักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

เมื่อท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั 

เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปนี ้

ธนาคาร สาขา ชื่อบญัชี ประเภท หมายเลขบญัชี 

 เดอะมอลล์ บางกะปิ บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-2-22986-8 

 สาขาย่อยเดอะมอลล ์บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนทิขวญั ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php



