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บคูาเรสต ์| บราซอฟ | ปราสาทแดรก็คลูา่ | ปราสาทเปเลส | เหมืองเกลือสลานิค |  อารามมรดกโลกรีลา่ | 
โซเฟีย 

TAKE ME TO DRACULA CASTLE 

โรมาเนีย - บัลแกเรีย  

8 DAYS 5 NIGHTS 

 

 

เดินทาง มนีาคม – มิถุนายน 63  

ราคาแนะน าเพียง 45,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
23.30 น. 

 
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร ์T สายการบินเอมิเรตส ์โดยมี
เจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 
 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. ดไูบ - บคูาเรสต ์- บราซอฟ – จตัรุสัสภา - ตลาดใจกลางเมืองบราซอฟ 

วนัที่ 3. โบสถด์  า –  เมืองบราน – ปราสาทแดรก็คลู่า - ซินายา - วิหารซินายา 

วนัที่ 4. ปราสาทเปเลส - สลานิค – เหมืองเกลอืสลานิค – บคูาเรสต ์– ประตชูยัโรมาเนียน - ย่านเมืองเก่าบคูาเรสต ์
วนัที่ 5. อาคารรฐัสภา – ไกเออรจ์ ู- เวลโีค ทารโ์นโว – ปราสาทซารีเวทส ์- ย่านถนนกรูโ์ก ้

วนัที่ 6. เมืองเก่าพลอฟดิฟ – รีลา่ – อารามมรดกโลกรลีา่ – พิพิธภณัฑร์ิลา่ – โซเฟีย 

วนัที่ 7. มหาวิหารอเล็กซานเดอร ์เนฟสกี – โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย - ย่านไวโตช่า บเูลอวารด์ - โซเฟีย - สนามบิน 

วนัที่ 8. กรุงเทพฯ 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที ่2 ดูไบ - บูคาเรสต ์- บราซอฟ – จัตุรัสสภา - ตลาดใจกลางเมอืงบราซอฟ  
03.30 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเท่ียวบินท่ี EK 377 
07.15 น. เดินทางถงึสนามบินดไูบ รอเปลี่ยนเครื่อง 

** คณะออกเดินทางตัง้แต่วันท่ี 04 เม.ย. 63 เดินทางถงึเวลา 06.55 น.** 
09.45 น. น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองบูคาเรสต ์โดยสายการบิน Fly Dubai  เที่ยวบินที่ FZ 1797  

** คณะออกเดินทางตัง้แต่วันท่ี 04 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 10.20 น. และเดินทางถงึเวลา 14.40 น.** 

13.20 น. เดินทางถงึท่าอากาศยานนานาชาติโอโธเพนนี เมืองบูคาเรสต ์(Bucharest) ประเทศโรมาเนีย (Bucharest) (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่า

ประเทศไทย 6 ชั่วโมง)  น  าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และด่านศุลกากร จากนั้นน  าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองบราซอฟ 

(Brasov) ซึ่งเป็นเมืองที่ตัง้อยู่ทางทิศเหนือของเมืองบูคาเรสต ์เมืองบราซอฟเป็นเมืองใหญ่ที่สดุแห่งแควน้ทรานซิลวาเนีย แควน้ที่

สวยงามและมีช่ือเสียงของโรมาเนีย แควน้นีเ้กิดขึน้ในศตวรรษที่12 โดยชาวแซกซอนสซ์ึ่งเคยถูกปกครองโดยชนชาติเยอรมันและ

เป็นศนูยก์ลางการคา้ของชาวแซกซอนส ์อาคารโดยทั่วไปจงึตกแต่งตามสไตลเ์ยอรมนั น าท่านชมเมืองบราซอฟหนึ่งในเมืองเพชรน า้

งามแห่งยโุรปตะวนัออก น าท่านเดินทางสู่จัตุรัสสภา (Piata Sfatului) ซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารสภาชุมชนเมืองที่มีอายุกว่าพันปี จัตุรสั

แห่งเป็นแหลง่ชมุนุมของสถาปัตยกรรมศิลป์หลายสมัย นับตั้งแต่อาคารแบบโรมาเนสก ์โบสถส์ไตลเ์รอเนสซองซ ์โรงแรมแบบบา

รอค รวมถงึรา้นกาแฟภายในอาคารแบบโรโคโค ซึ่งสรา้งต่อเนื่องกันมาหลายๆสมัย โดยจัตุรสัแห่งนีเ้ป็นที่มาของการขนานนามว่า 

"เมืองบราซอฟเมืองงามที่สดุในโรมาเนีย"  จากนัน้น  าท่านชมตลาดใจกลางเมืองบราซอฟ (Brasov market center) ตลาดนีเ้ป็น

ถนนระหว่างตกึขนาดใหญ่ยาวติดต่อกนั ขา้วของที่ขายมีมากมายหลายชนิด ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋าหนัง เครื่องส  าอาง ของที่ระลกึ ฯลฯ 

อิสระใหท้่านไดเ้ดินเลน่และชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL BELEVEDERE BRASOV หรอืเทียบเท่า  

วันที ่3 โบสถด์ า –  เมอืงบราน – ปราสาทแดร็กคูล่า - ซินายา - วหิารซินายา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเข้าชมโบสถด์ า (Black Church) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1383 ใชเ้วลาสรา้งกว่ารอ้ยกว่าปี จัดเป็นโบสถแ์บบศิลปะโกธิคที่ใหญ่
ที่สดุของโรมาเนีย สาเหตุที่ถูกเรียกว่าโบสถด์  า เนื่องมาจากในอดีตเมืองแห่งนีเ้คยถูกไฟไหม ้คราบด าจากเขม่าจึงไปเกาะที่ผนัง
โบสถจ์นเป็นสดี  าทะมนึ น  าท่านเดินทางไปยังเมืองบราน (Bran) เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของต านานผีดูดเลือดหรือความเชื่อที่ว่า
เมืองนีเ้ป็นที่อยู่ของแวมไพรใ์นอดีต น  าท่านเข้าชม ปราสาทบราน (Bran Castle) หรอืที่รูจ้กักนัในนาม ปราสาทแดร็กคูล่า สรา้ง
ขึน้ในปีค.ศ. 1377 เป็นปราสาทที่ได้รบัการยกย่องว่าสวยงามที่สดุในโรมาเนียตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอด สรา้งขึน้เพื่อเป็นป้อม
ควบคมุเสน้ทางการคา้ และเก็บภาษีระหว่างแควน้วาลนัเซียและแควน้ทรานซิลวาเนีย ภายในปราสาทมีหอ้งต่างๆมากมาย ซึ่งจัด
แสดงวิถีความเป็นอยู่ หอ้งแสดงอาวุธโบราณ ตูโ้บราณอายุหลายรอ้ยปีที่แกะสลักลวดลายงดงาม นอกจากนี ้ยังมีการจัดแสดง
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สิ่งของเครื่องใชอ้ีกมากมาย อิสระใหท้่านไดช้มและถ่ายรูปตามอธัยาศยั  
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่เมืองซินายา (Sinaia) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในมณฑลพราโฮวา(Prahova Country) โดยตัวเมืองนั้นตั้ง

ลกึเขา้ไปในเทือกเขาคารเ์พเธียน(Carpathian Mountains) เป็นเมืองรีสอรท์ที่ได้รบัความนิยมเมืองหนึ่งของประเทศโรมาเนีย 
จากนัน้น  าท่านแวะถ่ายรูปดา้นนอกกับวิหารซินายา (Sinaia Monastery) โดยวิหารนีต้ั้งอยู่บน ภูเขาซีนาย (Mount Sinai) ซึ่งเป็น
วิหารขนาดใหญ่ของนิกายออโธดอกซ ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั INTERNATIONAL SINAIA หรือเทียบเท่า  

วันที ่4 
ปราสาทเปเลส - สลานิค – เหมืองเกลือสลานิค – บูคาเรสต ์ – ประตูชัย
โรมาเนียน - ย่านเมอืงเก่าบูคาเรสต ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเข้าชมปราสาทเปเลส (Peles Castle) ซึ่งตัง้อยู่ในหบุเขาบเูชกิ ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเมือง ถูกลอ้มรอบไปดว้ยภูเขา

ที่มีทิวทศันส์วยงาม ปราสาทนีส้รา้งขึน้โดยเจา้ชายคาลอสที่ 1 กษัตรยิแ์ห่งโรมาเนีย ในสมยัศตวรรษที่ 19 เพื่อใชเ้ป็นที่ประทับในฤดู
รอ้น มีลกัษณะคลา้ยปราสาทสไตลเ์ยอรมนั ถงึแมจ้ะมีขนาดไม่ใหญ่โตเหมือนพระราชวงัฤดรูอ้นของประเทศอื่นๆในยุโรป แต่ก็ไดร้บั
การยกย่องว่าเป็นปราสาทที่สวยที่สดุในโลกแห่งหนึ่ง ไม่ใช่เพียงแค่ภายนอกอาคารเท่านั้น แต่ภายในพระราชวังก็ลว้นตกแต่งไว้
อย่างวิจิตรประณีต ปัจจบุนัเป็นสถานที่สาธารณะและพิพิธภัณฑท์ี่เก็บสมบติัล  า้ค่าอีกแห่งหนึ่งของโรมาเนีย  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองสลานิค (Slanic) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงบูคาเรสต ์น  าท่านเข้าชมเหมืองเกลือสลานิค (Slanic 

Prahova Saltmine) เป็นเหมืองเกลอืที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในประเทศโรมาเนียและใหญ่ที่สดุในยโุรปตะวนัออกเฉียงใต้ ในอดีตเกลือมี
ความส าคญัมากเพราะเป็นเครื่องปรุงหลกัในการถนอมอาหารของชาวยโุรป เหมืองเกลือแห่งนีอ้ยู่ลกึลงไปใตดิ้นถึง 210 เมตร ผนัง
ทัง้ 4 ดา้นเป็นหินเกลอื เกิดจาก การเกาะกนัของเกลอืและเกิดเป็นหินเกลอืที่งอกและยอ้ยในถ า้อย่างสวยงาม เวลาน าเกลือออกไป 
เขาใชว้ิธีสกัดออกมาเป็นกอ้น แลว้น  าไปละลายน ้า ปัจจุบันเหมืองเกลือแห่งนีเ้ปิดให้บริการแบบธรรมชาติบ าบัดเพราะอากาศ
ภายในเหมืองมีไอละอองของน า้เกลือ ที่เรียกว่า saline air microclimate  เชื่อกันว่าสามารถช่วยบ าบัดผูป่้วยที่มีอาการทางปอด 
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เช่น หอบหืดได ้จากนั้นน  าท่านเดินทางไปยังเมืองบูคาเรสต ์(Bucharest) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุของประเทศโรมาเนีย 
นอกจากนีย้งัเป็นเมืองอตุสาหกรรมและเศรษฐกิจหลกัที่เจรญิรุง่เรอืงที่สดุของประเทศ เมืองบคูาเรสต ์มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 
2 ลา้นคน และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุเป็นอันดับ 6  น  าท่านผ่านชมประตูชัยโรมาเนียน (Arcul de Triumf) ซึ่งสรา้งเลียนแบบ
ประตชูยัในกรุงปารสี ในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย จากนัน้ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัในย่านเมืองเก่าบูคาเรสต ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั PULLMAN BUCHAREST WORLD TRADE CENTER HOTEL หรอืเทียบเท่า  

วันที ่5 
อาคารรัฐสภา – ไกเออรจู์ - เวลีโค ทาร์โนโว – ปราสาทซารีเวทส์ - ย่าน
ถนนกูรโ์ก้ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกบริเวณ อาคารรัฐสภาหรือท าเนียบประธานาธิบดี (Palace of Parliament in Bucharest) ที่ตั้งอยู่ใจ

กลางเมืองบูคาเรสต ์โดยท าเนียบประธานาธิบดีแห่งนี ้ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นอาคารรฐัสภานีไ้ดช้ื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 
ของโลก รองจากตกึเพนตากอนของสหรฐัอเมรกิา และมีจ  านวนหอ้งมากถึง 10,000 หอ้ง จากนั้นน  าท่านเดินทางสู่เมืองไกเออรจ์ ู
(Giurgiu) ซึ่งเป็นเมืองที่มีพรหมแดนติดกบัประเทศบลัแกเรีย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านขา้มพรหมแดนประเทศเพื่อเดินทางต่อไปยงัเมืองเวลีโค ทารโ์นโว (Veliko Tarnovo)  ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่แหล่งชุมชนของ

ชาวอัลบาเนียและชาวกรีซที่ เข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ตั้งอยู่ริมแม่น  า้ยานตา ที่มีความใสสะอาดราวกับกระจก
สะทอ้นอยู่เบือ้งลา่ง และยงัตัง้อยู่บนเนินเขาถงึสามลกู คือ ทซาเรเวทส ์ทราเปซีทซาและซเวทา โกร่า นอกจากนั้นยังเ คยเป็นเมือง
หลวงแห่งที่สองของอาณาจักรบัลแกเรีย เป็นเมืองที่มีป้อมปราการ โบสถ ์พิพิธภัณฑ ์มากมาย นอกจากนีแ้ลว้แห่งประวัติศาสตร์
แห่งนีย้งัไดช้ื่อว่าเป็นหนึ่งในดินแดน ที่มีการตัง้ถ่ินฐานที่เก่าแก่ที่สดุในบลัแกเรยีอีกดว้ย ใหท้่านไดช้มอาคารบา้นเรือนสวยงามแปลก
ตาที่ปลกูสรา้งแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบ Bulgarian National Revival ซึ่งบางทีก็ถูกเรียกว่า บัลแกเรียนเรอเนสซองซ ์
(Bulgarian Renaissance) น  าท่านเข้าชมปราสาทซารีเวทส  ์(Tsarevets Castle) เป็นป้อมปราการในยุคกลางที่ส  าคัญและมี
ชื่อเสียงที่สดุแห่งหนึ่งของโลกที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น  า้ยานตา ซึ่งในอดีตเป็นที่อยู่อาศัยของกษัตริยแ์ละมีโบสถท์ี่ในเป็นสถานที่
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่ในปัจจุบันได้มีการตกแต่งด้วยศิลปะร่วมสมัยที่สวยงามและแปลกตา ปัจจุบันไ ด้มีการท านุ
บ  ารุงรักษาอยู่ตลอดเวลาจึงท  าใหป้้อมปราการแหล่งนีอ้ยู่ในลักษณะที่ค่อนขา้งสมบูรณ์ จากนั้นไปชมความงดงามของอาคาร
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บา้นเรอืนที่ย่านถนนกูรโ์ก้ (Gurko Street) ที่นี่ท่านจะพบกบับา้นที่มีการอนรุกัษ์ไวในแบบเดิม โดยบา้นแต่ละหลงันั้นมีคุณค่าทาง
ประวติัศาสตรม์ากมาย น าท่านเดินทางไปยงัเมืองพลอฟดิฟ (Plovdiv) เป็นเมืองศนูยก์ลางการบรหิารและการปกครองของจังหวัด
พลอฟดิฟ ที่มีความใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ มีประชากรประมาณ 350,000 คน ใหท้่านไดช้มวิวทิวทัศนท์ี่สวยงามระหว่าง
ทาง ซึ่งสว่นใหญ่เป็นพืน้ที่ปลกูดอกไมท้ี่ใชท้  าหวัน า้หอม และฟารม์ปศสุตัวต่์างๆ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั IMPERIAL PLOVDIV หรอืเทียบเท่า 

วันที ่6 
เมืองเก่าพลอฟดิฟ – รีล่า – อารามมรดกโลกรีล่า – พิพิธภัณฑริ์ล่า – 
โซเฟีย  

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

ได้รบัการอนุรกัษ์ทางสถาปัตยกรรม ซึ่งท  าให ้เมืองพลอฟดิฟ ยังคงมีกลิ่นอายของยุคเรอเนสซองซ์จนถึงปัจจุบัน ท  าให้สภาพ
บา้นเรอืนตกึต่างๆยงัคงอนรุกัษ์ไวซ้ึ่งรูปแบบเดิม คงเหลอืไวใ้หน้ักท่องเที่ยวที่มาเยือน ผ่านชมโบราณสถานโรงละครกลางแจง้แบบ
โรมนั (Philippopolis Theatre) ที่มีอายกุว่า 2,000 ปี ที่ยงัคงสภาพสมบรูณ ์และ สภาโรมัน (Roman Forum) ผ่านชมสเุหร่าโบราณ 
(Dzhumaya Mosque) สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 14 ในช่วงการปกครองของออตโตมนัเติรก์ โดยสรา้งทับลงไปบนโบสถค์ริสตเ์ก่าเซนต์
เพตกา้ ใชเ้สาขนาดใหญ่สี่เสาครอ่มเหนือโถงใตดิ้น 9 โถง โดมสเุหร่าเคลือบทับดว้ยตะกั่ว และมีหอขานสงูถึง 23 เมตร โรงอาบนา้
แบบตุรกีโบราณ (Turkish Bath) อายุย้อนหลงัไปในคริสต์ศตวรรษที่  16 ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ ปัจจุบันใชเ้ป็นศูนย์วัฒนธรรม 
จากนั้นใหท้่านไดอ้ิสระเดินเลือกซือ้สินคา้ ณ ถนนคนเดิน อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์จากดอกกุหลาบซึ่งเป็นสินค้าขึน้ชื่อของประเทศ
บลัแกเรยีที่เป็นไม่ว่าจะเป็น สบู่ น  า้มนัหอมที่สกดัจากดอกกหุลาบ โลชั่นทาผิว ที่ หรอื เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ จากนั้นน  าท่าน
ออกเดินทางไปยงัเมืองรีล่า(Rila) ซึ่งเป็นเมืองที่ตัง้อยู่บนภูเขาทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ เป็นภูเขาสงูที่สดุ บัลแกเรียและ
เทือกเขาบอลข่าน  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเข้าชมอารามมรดกโลกรีล่า (Rila Monastery) เป็นอารามของคริสตน์ิกายออโธดอกซท์ี่มีชื่อเสียงที่สดุและมีผูเ้ย่ียมชม

มากที่สดุของบลักาเรยี ตัง้อยู่บนจดุที่มีวิวทิวทศันส์วยงามของภูเขารลีา่ ซึ่งสามารถมองเห็นแม่น  า้ริลสกา้และแม่น  า้ดรุสย่า วิทซ่า ที่
อยู่เบือ้งล่างได ้อารามแห่งนีก่้อตั้งขึน้ในศตวรรษที่ 10 โดยนักบุญจอหน์ แห่งรีล่า(ST.John of Rila) อารามรีล่าถือเป็นศูนยก์ลาง
ของจิตวิญญาณที่ใหญ่ที่สดุของประเทศบัลกาเรีย และเป็นจุดหมายในการเดินทางแสวงบุญของคริสตศ์าสนิกชนในนิกายออโธด
อกซ์จากทั่ วโลก  อารามแห่งนีถื้อเป็นอนุสรณ์สถานของสถาปัตยกรรมและความมั่ งคั่ งของวัฒนธรรมและศิลปะของบัลแกเรีย 
สญัญลกัษณรู์ปเคารพ ที่อารามนีม้ีขนาดใหญ่ที่สดุและท าดว้ยทองค าแทเ้พียงแห่งเดียวในบัลแกเรีย นอกจากนีอ้ารามเป็นแหล่ง
สะสมทรพัยส์มบติัและวสัดวุรรณกรรมอายกุว่ารอ้ยปี อีกจ านวนมาก อารามนีไ้ดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1983 
น  าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑร์ิล่า(Rila Museum) ซึ่งภายในไดเ้ก็บสมบัติล  ่าค่ามากมายของอารมหลวงแห่งนี ้รวมถึงเรื่องราวของ
ประวติัศาสตรต์ัง้แต่สมยัครสิตศ์ตวรรษที่ 10 โดยจดัแสดงเป็นหอ้งๆ เช่น หอ้งที่จัดแสดงเครื่องแต่งกายของท่านอารค์บิชอป หอ้งที่
จดัแสดงเครื่องพิมพก์ระดาษที่ท  าจากแผ่นทองแดง หอ้งที่จดัแสดงไมก้างเขนที่แกะสลกัดว้ยมือที่มีความละเอียดสงูมากจึงสามารถ
สื่ออารมณอ์อกมาทางสหีนา้ไดอ้ย่างชดัเจนใชใ้นเวลาแกะสลกักว่า 12 ปีจึงเสร็จ จากนั้นน  าท่านเดินทางไปยังเมืองโซเฟีย (Sofia) 
ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุของสาธารณรฐับัลแกเรีย และ มีประชากรเป็นอันดับที่  47 ของสหภาพยุโรป ตั้งอยู่ทาง
ตะวนัตก ของบลัแกเรยี ตัง้อยู่เชิงเขาวิโตชา เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร ์ เก่าแก่ยาวนานถึง 7,000 ปี ซึ่งยังคงเหลือร่องรอยใหเ้ห็น
จากโบราณสถานในยคุต่างฯ แต่เป็นที่น่าเสยีดายที่ถูกท  าลายเสียหายไปมาก เมื่อครัง้สงครามรสัเซีย – ตุรกี เมื่อ 200 กว่าปีที่แลว้ 
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โซเฟีย ยงัเป็นเมืองศนูยก์ลางของการขนสง่ สนิคา้ทางบกที่ส  าคญัของคาบสมทุรบอลข่านอีกดว้ย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั NOVOTEL SOFIA หรอืเทียบเท่า 

วันที ่7 
มหาวหิารอเล็กซานเดอร ์เนฟสกี – โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย - ย่านไวโตช่า บูเลอ
วารด์ - โซเฟีย - สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมมหาวิหารอเล็กซานเดอร ์เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral)  ซึ่งถือเป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออโธดอกซ์

ที่ใหญ่อนัดบัตน้ๆของภูมิภาค ก่อสรา้งในแบบโดมหลงัคาทรงกลมสีเขียว ตกแต่งดว้ยหินอ่อนที่วิ จิตรตระการตา สามารถจุผูเ้ขา้ท  า
พิธีไดป้ระมาณ 10,000 คน ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิค อเลก็ซานเดอร ์โพมีรานทเ์ซฟ จากนั้นน  าท่านชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (Sofia 

Synagogue) ซึ่งตัง้อยู่ใกล้ๆ กบัมหาวิหาร เป็นสถานที่ที่มีความสวยงาม และยังไดช้ื่อว่าเป็นโบสถยิ์วที่ใหญ่ที่สดุในยุโรปตะวันออก
เฉียงใต ้และใหญ่เป็นอนัดบัสามในทวีปยโุรป โบสถแ์ห่งนีม้ีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ
ดัง ฟริดริช กรูนันเกอร ์(Friedrich Grünanger) จากนั้นผ่านชมพระราชวังเดิมที่ จัตุรัสบัทเทนเบิรก์ (Battenberg Square) ซึ่ง
ปัจจบุนัพระราชวงัแห่งนี ้ไดก้ลายเป็นหอศิลป์แห่งชาติ (National Art Gallery) น  าท่านผ่านชม สวนสาธารณะเก่าประเมืองโซเฟีย 
ผ่านชมท าเนียบประธานาธิบดีและโบสถเ์ซนตจ์อรจ์ (St. George) เป็นโบสถค์ริสตท์ี่ถูกสรา้งขึน้โดยชาวโรมัน ในศตวรรษที่ 4 
ก่อสรา้งโดยใช ้อิฐแดง และยงัถือว่าเป็นอาคารเก่าแก่ที่สดุในโซเฟีย จากนั้นใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซือ้สินคา้ตามอัธยาศัยในย่านไว
โตช่า บูเลอวารด์ (Vitosha Boulevard) ย่านชอ้ปป้ิงที่มีช่ือเสยีงของเมืองโซเฟียอีกแห่งหนึ่ง และยังเป็นถนนคนเดินในยามค ่าคืน 
ซึ่งจะมีหา้งสรรพสนิคา้ และรา้นรวงต่างๆ รวมไปถงึรา้นอาหาร รา้นชา กาแฟ และบารต่์างๆ ไวใ้หไ้ดน้ั่งพกัผ่อนหย่อนกาย 

11.00 น. จากนัน้น  าท่านเดินทางสูส่นามบิน เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
14.10  น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงดไูบ โดยสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบินที่ FZ 0758 

** คณะออกเดินทางตัง้แต่วันท่ี 04 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 16.10 น. และเดินทางถึงเวลา 22.05 น.** 
20.55 น. ถงึสนามบินดไูบ รอเปลี่ยนเครื่อง 
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วันที ่8 กรุงเทพฯ 
03.05 น. ออกเดินทางต่อสูก่รุงเทพดว้ยเที่ยวบิน EK 384 

** คณะออกเดินทางตัง้แต่วันท่ี 04 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 02.50 น. และเดินทางถงึเวลา 12.15 น.** 

12.05 น.  ถงึ สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพ 
 

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

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
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.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 
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6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
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 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (14 EUR) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 EUR) 
7.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศบลัแกเรยีประมาณ 3,000 บาท (ช  าระพรอ้มเงินมดัจ า) 
8. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุัติวีซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 
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5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋ วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
 
 



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

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซี่าบลัแกเรยี 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่าประมาณ 15 วนัท าการ 

***ไมต่อ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตูในวนัยืน่วซี่า*** 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซี่าเขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซี่ามากอ่น กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ ีท่า่นท า

การจองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซี่าในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ 

อาจจะมผีลเสยีตอ่การขอวซีา่ของทา่นในคร ัง้นี*้* 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยู่เร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  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*** 
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2. รูปถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงั

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1 Bank Certificate สกุลเงนิเป็น EURO หรอื US มอีายุไม่เกนิ 1 

เดอืน (ตอ้งสะกดชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์) 

3.2  Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน เป็นภาษาองักฤษ ที่

ออกจากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์) 

อัปเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นยืน่วซีา่ 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้)  

     3.3.1 Bank Guarantee จากผูท้ ีร่บัรองคา่ใชจ้่าย สกุลเงนิเป็น EURO หรอื US มอีายุไม่เกนิ 1 

เดอืน (ตอ้งสะกดชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์) 

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

ออกจากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดชือ่ของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์) อัปเดทไม่เกนิ 

15 วัน กอ่นยืน่วซีา่ 

     3.3.3.ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ของคนออกคา่ใชจ้า่ยให ้

     3.3.4 หนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ย(Sponsor Letter) ทีผู่อ้อกคา่ใชใ้หเ้ป็นคนเซน็รับรอง 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน 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 เป็นตนั 

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 
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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(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

***เอกสารสว่นตวัของทา่นหา้มเซ็นส าเนาถูกตอ้งทกุกรณี*** 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามา 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาตอ้งลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

7.  ทา่นหา้มเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้งเด็ดขาด  

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าประเทศบลัแกเรยี 

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซี่ามากอ่น กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ ีท่า่นท า

การจองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซี่าในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ 

อาจจะมผีลเสยีตอ่การขอวซีา่ของทา่นในคร ัง้นี*้* 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เน่ืองจากจะมผีลต่อการพจิารณาวซีา่ของท่าน) 

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

 

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

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

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

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

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

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

7. สญัชาตปัิจจุบัน ................................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 ปีบรบิรูณ ์ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

…………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 
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11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซี่า 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจุบัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบันศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

       ไมเ่คย        เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 
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17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 



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

 

 


