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TAKE ME TO DRACULA CASTLE 

โรมาเนีย - บัลแกเรีย  

8 DAYS 5 NIGHTS 

 

 

เดนิทาง มีนาคม – มถุินายน 63  

ราคาแนะน าเพียง 45,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ - บคูาเรสต์ - บราซอฟ – จตัรัุสสภา - ตลาดใจกลางเมืองบราซอฟ 

วนัท่ี 3. โบสถ์ด า –  เมืองบราน – ปราสาทแดร็กคลูา่ - ซินายา - วหิารซินายา 

วนัท่ี 4. ปราสาทเปเลส - สลานิค – เหมืองเกลือสลานิค – บคูาเรสต์ – ประตชูยัโรมาเนียน - ย่านเมืองเก่าบคูาเรสต์ 
วนัท่ี 5. อาคารรัฐสภา – ไกเออร์จ ู- เวลีโค ทาร์โนโว – ปราสาทซารีเวทส์ - ย่านถนนกร์ูโก้ 

วนัท่ี 6. เมืองเก่าพลอฟดฟิ – รีลา่ – อารามมรดกโลกรีล่า – พพิธิภณัฑ์ริลา่ – โซเฟีย 

วนัท่ี 7. มหาวหิารอเลก็ซานเดอร์ เนฟสกี – โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ย่านไวโตช่า บเูลอวาร์ด - โซเฟีย - สนามบนิ 

วนัท่ี 8. กรุงเทพฯ 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
23.30 น. 

 
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมี
เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

วันที่ 2 ดูไบ - บูคาเรสต์ - บราซอฟ – จัตุรัสสภา - ตลาดใจกลางเมืองบราซอฟ  
03.30 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบนิที่ EK 377 
07.15 น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบ รอเปล่ียนเคร่ือง 

** คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 04 เม.ย. 63 เดนิทางถึงเวลา 06.55 น.** 
09.45 น. น าท่านเดนิทางตอ่ไปยงัเมืองบูคาเรสต์ โดยสายการบนิ Fly Dubai  เท่ียวบนิท่ี FZ 1797  

** คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 04 เม.ย. 63 ออกเดนิทางเวลา 10.20 น. และเดนิทางถึงเวลา 14.40 น.** 
13.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโอโธเพนนี เมืองบูคาเรสต์ (Bucharest) ประเทศโรมาเนีย (Bucharest) (เวลาท้องถิ่นช้า

กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)  น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศลุกากร จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองบรา
ซอฟ (Brasov) ซึ่งเป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ทางทิศเหนือของเมืองบูคาเรสต์ เมืองบราซอฟเป็นเมืองใหญ่ท่ีสดุแห่งแคว้นทรานซิลวาเนีย 
แคว้นท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงของโรมาเนีย แคว้นนีเ้กิดขึน้ในศตวรรษท่ี12 โดยชาวแซกซอนส์ซึ่งเคยถูกปกครองโดยชนชาติ
เยอรมนัและเป็นศนูย์กลางการค้าของชาวแซกซอนส์ อาคารโดยทัว่ไปจึงตกแตง่ตามสไตล์เยอรมนั น าท่านชมเมืองบราซอฟหนึ่ง
ในเมืองเพชรน า้งามแห่งยุโรปตะวนัออก น าท่านเดนิทางสู่จัตุรัสสภา (Piata Sfatului) ซึ่งเป็นท่ีตัง้อาคารสภาชุมชนเมืองท่ีมีอายุ
กว่าพนัปี จัตรัุสแห่งเป็นแหลง่ชมุนุมของสถาปัตยกรรมศิลป์หลายสมยั นับตัง้แต่อาคารแบบโรมาเนสก์ โบสถ์สไตล์เรอเนสซองซ์ 
โรงแรมแบบบารอค รวมถึงร้านกาแฟภายในอาคารแบบโรโคโค ซึ่งสร้างต่อเน่ืองกนัมาหลายๆสมยั โดยจัตรัุสแห่งนีเ้ป็นท่ีมาของ
การขนานนามว่า "เมืองบราซอฟเมืองงามท่ีสดุในโรมาเนีย"  จากนัน้น าท่านชมตลาดใจกลางเมืองบราซอฟ (Brasov market 

center) ตลาดนีเ้ป็นถนนระหว่างตึกขนาดใหญ่ยาวติดต่อกัน ข้าวของท่ีขายมีมากมายหลายชนิด ทัง้เสือ้ผ้า กระเป๋าหนัง 
เคร่ืองส าอาง ของท่ีระลกึ ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เดนิเลน่และช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดนิทางเข้าสูท่ี่พกั HOTEL BELEVEDERE BRASOV หรือเทียบเท่า  

วันที่ 3 โบสถ์ด า –  เมืองบราน – ปราสาทแดร็กคูล่า - ซินายา - วิหารซนิายา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเข้าชมโบสถ์ด า (Black Church) สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1383 ใช้เวลาสร้างกว่าร้อยกว่าปี จัดเป็นโบสถ์แบบศิลปะโกธิคท่ี
ใหญ่ท่ีสดุของโรมาเนีย สาเหตท่ีุถูกเรียกว่าโบสถ์ด า เน่ืองมาจากในอดีตเมืองแห่งนีเ้คยถกูไฟไหม้ คราบด าจากเขม่าจึงไปเกาะท่ี
ผนงัโบสถ์จนเป็นสีด าทะมนึ (ในกรณีท่ีไมส่ามารถเข้าชมได้ทางบริษัทฯ ขอคืนเงินจ านวน 3 ยโูร) น าท่านเดนิทางไปยงัเมืองบราน 
(Bran) เมืองท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของต านานผีดูดเลือดหรือความเช่ือท่ีว่าเมืองนีเ้ป็นท่ีอยู่ของแวมไพร์ในอดีต น าท่าน เข้าชม 
ปราสาทบราน (Bran Castle) หรือท่ีรู้จกักนัในนาม ปราสาทแดร็กคูล่า สร้างขึน้ในปีค.ศ. 1377 เป็นปราสาทท่ีได้รับการยกย่อง
วา่สวยงามท่ีสดุในโรมาเนียตัง้เดน่เป็นสง่าอยู่บนยอด สร้างขึน้เพ่ือเป็นปอ้มควบคมุเส้นทางการค้า และเก็บภาษีระหว่างแคว้นวา
ลนัเซียและแคว้นทรานซิลวาเนีย ภายในปราสาทมีห้องต่างๆมากมาย ซึ่งจัดแสดงวิถีความเป็นอยู่ ห้องแสดงอาวธุโบราณ ตู้
โบราณอายหุลายร้อยปีท่ีแกะสลกัลวดลายงดงาม นอกจากนีย้งัมีการจดัแสดงสิง่ของเคร่ืองใช้อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ชมและ
ถ่ายรูปตามอธัยาศยั (ในกรณีท่ีไมส่ามารถเข้าชมได้ทางบริษัทฯ ขอคืนเงินจ านวน 8 ยโูร)   



 
 
 
 
 
 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองซินายา (Sinaia) อีกหนึ่งเมืองท่องเท่ียวท่ีตัง้อยู่ในมณฑลพราโฮวา(Prahova Country) โดยตวัเมืองนัน้ตัง้

ลึกเข้าไปในเทือกเขาคาร์เพเธียน(Carpathian Mountains) เป็นเมืองรีสอร์ทท่ีได้รับความนิยมเมืองหนึ่งของประเทศโรมาเนีย 
จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปด้านนอกกบัวหิารซินายา (Sinaia Monastery) โดยวหิารนีต้ัง้อยู่บน ภเูขาซีนาย (Mount Sinai) ซึ่งเป็น
วหิารขนาดใหญ่ของนิกายออโธดอกซ์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั INTERNATIONAL SINAIA หรือเทียบเท่า  

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเข้าชมปราสาทเปเลส (Peles Castle) ซึ่งตัง้อยู่ในหุบเขาบูเชกิ ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเมือง ถูกล้อมรอบไปด้วย

ภูเขาท่ีมีทิวทัศน์สวยงาม ปราสาทนีส้ร้างขึน้โดยเจ้าชายคาลอสท่ี 1 กษัตริย์แห่งโรมาเนีย ในสมยัศตวรรษท่ี 19 เพ่ือใช้เป็นท่ี
ประทบัในฤดรู้อน มีลกัษณะคล้ายปราสาทสไตล์เยอรมนั ถึงแม้จะมีขนาดไมใ่หญ่โตเหมือนพระราชวงัฤดรู้อนของประเทศอ่ืนๆใน
ยโุรป แตก่็ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทท่ีสวยท่ีสดุในโลกแห่งหนึ่ง ไมใ่ช่เพียงแคภ่ายนอกอาคารเท่านัน้ แตภ่ายในพระราชวงัก็
ล้วนตกแต่งไว้อย่างวิจิตรประณีต ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีสาธารณะและพิพิธภัณฑ์ท่ีเก็บสมบตัิล า้ค่าอีกแห่งหนึ่งของโรมาเนีย (ใน
กรณีท่ีไมส่ามารถเข้าชมได้ทางบริษัทฯ ขอคืนเงินจ านวน 6 ยโูร)   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองสลานิค (Slanic) ซึ่งตัง้อยู่ทางตอนเหนือของกรุงบูคาเรสต์ น าท่านเข้าชมเหมืองเกลือสลานิค (Slanic 

Prahova Saltmine) เป็นเหมืองเกลือท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในประเทศโรมาเนียและใหญ่ท่ีสดุในยโุรปตะวนัออกเฉียงใต้ ในอดีตเกลือ
มีความส าคญัมากเพราะเป็นเคร่ืองปรุงหลกัในการถนอมอาหารของชาวยโุรป เหมืองเกลือแห่งนีอ้ยู่ลึกลงไปใต้ดินถึง 210 เมตร 
ผนังทัง้ 4 ด้านเป็นหินเกลือ เกิดจาก การเกาะกันของเกลือและเกิดเป็นหินเกลือท่ีงอกและย้อยในถ า้อย่างสวยงาม เวลาน าเกลือ
ออกไป เขาใช้วิธีสกัดออกมาเป็นก้อน แล้วน าไปละลายน า้ ปัจจุบนัเหมืองเกลือแห่งนีเ้ปิดให้บริการแบบธรรมชาติบ าบดัเพราะ
อากาศภายในเหมืองมีไอละอองของน า้เกลือ ท่ีเรียกว่า saline air microclimate  เช่ือกันว่าสามารถช่วยบ าบดัผู้ ป่วยท่ีมีอาการ



 
 
 
 
 
 

 

ทางปอด เช่น หอบหืดได้ (ในกรณีท่ีไมส่ามารถเข้าชมได้ทางบริษัทฯ ขอคืนเงินจ านวน 10 ยโูร) จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงัเมือง
บูคาเรสต์ (Bucharest) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศโรมาเนีย นอกจากนีย้งัเป็นเมืองอตุสาหกรรมและเศรษฐกิจ
หลกัท่ีเจริญรุ่งเรืองท่ีสดุของประเทศ เมืองบคูาเรสต์ มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 2 ล้านคน และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุเป็นอันดบั 
6  น าท่านผ่านชมประตูชัยโรมาเนียน (Arcul de Triumf) ซึ่งสร้างเลียนแบบประตูชัยในกรุงปารีส ในสถาปัตยกรรมแบบ
โรมาเนีย จากนัน้ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยัในย่านเมืองเก่าบูคาเรสต์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั PULLMAN BUCHAREST WORLD TRADE CENTER HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่ 5 
อาคารรัฐสภา – ไกเออร์จู - เวลีโค ทาร์โนโว – ปราสาทซารีเวทส์ - ย่าน
ถนนกูร์โก้ 

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

กลางเมืองบูคาเรสต์ โดยท าเนียบประธานาธิบดีแห่งนี ้ได้รับการยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภานีไ้ด้ช่ือว่ามีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 
ของโลก รองจากตกึเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา และมีจ านวนห้องมากถึง 10,000 ห้อง จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองไกเออร์จู 
(Giurgiu) ซึ่งเป็นเมืองท่ีมีพรหมแดนตดิกบัประเทศบลัแกเรีย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านข้ามพรหมแดนประเทศเพ่ือเดนิทางตอ่ไปยงัเมืองเวลีโค ทาร์โนโว (Veliko Tarnovo)  ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่แหลง่ชมุชนของ

ชาวอัลบาเนียและชาวกรีซท่ีเข้ามาตัง้รกรากตัง้แต่สมัยศตวรรษท่ี 16 ตัง้อยู่ริมแม่น า้ยานตา ท่ีมีความใสสะอาดราวกับกระจก
สะท้อนอยู่เบือ้งลา่ง และยงัตัง้อยู่บนเนินเขาถึงสามลกู คือ ทซาเรเวทส์ ทราเปซีทซาและซเวทา โกร่า นอกจากนัน้ยงัเคยเป็นเมือง
หลวงแห่งท่ีสองของอาณาจกัรบลัแกเรีย เป็นเมืองท่ีมีปอ้มปราการ โบสถ์ พพิธิภณัฑ์ มากมาย นอกจากนีแ้ล้วแห่งประวตัิศาสตร์
แห่งนีย้ังได้ช่ือว่าเป็นหนึ่งในดินแดน ท่ีมีการตัง้ถิ่นฐานท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในบลัแกเรียอีกด้วย  ให้ท่านได้ชมอาคารบ้านเรือนสวยงาม
แปลกตาท่ีปลกูสร้างแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบ Bulgarian National Revival ซึ่งบางทีก็ถูกเรียกว่า บลัแกเรียนเรอเนส
ซองซ์ (Bulgarian Renaissance) น าท่านเข้าชมปราสาทซารีเวทส์ (Tsarevets Castle) เป็นป้อมปราการในยุคกลางท่ีส าคญั
และมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลกท่ีตัง้อยู่บริเวณริมแม่น า้ยานตา ซึ่งในอดีตเป็นท่ีอยู่อาศยัของกษัตริย์และมีโบสถ์ท่ีในเป็น



 
 
 
 
 
 

 

สถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่ในปัจจุบนัได้มีการตกแต่งด้วยศิลปะร่วมสมยัท่ีสวยงามและแปลกตา ปัจจุบนัไ ด้มีการ
ท านุบ ารุงรักษาอยู่ตลอดเวลาจึงท าให้ป้อมปราการแหล่งนีอ้ยู่ในลกัษณะท่ีค่อนข้างสมบูรณ์ (ในกรณีท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ทาง
บริษัทฯ ขอคืนเงินจ านวน 6 ยโูร) จากนัน้ไปชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนท่ีย่านถนนกูร์โก้ (Gurko Street) ท่ีน่ีท่านจะพบ
กับบ้านท่ีมีการอนุรักษ์ไวในแบบเดิม โดยบ้านแต่ละหลังนัน้มีคณุค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย  น าท่านเดินทางไปยังเมือง
พลอฟดิฟ (Plovdiv) เป็นเมืองศนูย์กลางการบริหารและการปกครองของจังหวัดพลอฟดิฟ ท่ีมีความใหญ่เป็นอันดบัสองของ
ประเทศ มีประชากรประมาณ 350,000 คน ให้ท่านได้ชมววิทิวทัศน์ท่ีสวยงามระหวา่งทาง ซึ่งสว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีปลกูดอกไม้ท่ีใช้
ท าหวัน า้หอม และฟาร์มปศสุตัว์ตา่งๆ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั IMPERIAL PLOVDIV หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 
เมืองเก่าพลอฟดิฟ – รีล่า – อารามมรดกโลกรีล่า – พิพิธภัณฑ์ริล่า – 
โซเฟีย  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชม เมืองเก่าพลอฟดิฟ (Plovdiv Old City) เป็นเขตเมืองเก่าบนถนนท่ีปดู้วยแผ่นหินโบราณ เป็นส่วนท่ีเก่าแก่ของตัว

เมืองได้รับการอนรัุกษ์ทางสถาปัตยกรรม ซึ่งท าให้ เมืองพลอฟดฟิ ยงัคงมีกลิน่อายของยคุเรอเนสซองซ์จนถึงปัจจบุนั ท าให้สภาพ
บ้านเรือนตกึตา่งๆยงัคงอนรัุกษ์ไว้ซึ่งรูปแบบเดิม คงเหลือไว้ให้นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือน ผา่นชมโบราณสถานโรงละครกลางแจ้งแบบ
โรมัน (Philippopolis Theatre) ท่ีมีอายุกว่า 2,000 ปี ท่ียังคงสภาพสมบูรณ์ และ สภาโรมัน (Roman Forum) ผ่านชมสุเหร่า
โบราณ (Dzhumaya Mosque) สร้างขึน้ในศตวรรษท่ี 14 ในช่วงการปกครองของออตโตมนัเตร์ิก โดยสร้างทบัลงไปบนโบสถ์คริสต์
เก่าเซนต์เพตก้า ใช้เสาขนาดใหญ่ส่ีเสาคร่อมเหนือโถงใต้ดนิ 9 โถง โดมสเุหร่าเคลือบทับด้วยตะกัว่ และมีหอขานสงูถึง 23 เมตร 
โรงอาบน้าแบบตรุกีโบราณ (Turkish Bath) อายุย้อนหลงัไปในคริสต์ศตวรรษท่ี 16 ท่ียังคงสภาพสมบูรณ์ ปัจจุบนัใช้เป็นศูนย์
วฒันธรรม จากนัน้ให้ท่านได้อิสระเดนิเลือกซือ้สนิค้า ณ ถนนคนเดนิ อาทิเช่น ผลติภณัฑ์จากดอกกหุลาบซึ่งเป็นสินค้าขึน้ช่ือของ
ประเทศบัลแกเรียท่ีเป็นไม่ว่าจะเป็น สบู่ น า้มันหอมท่ีสกัดจากดอกกุหลาบ โลชั่นทาผิว ท่ี หรือ เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ  
จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยังเมืองรีล่า(Rila) ซึ่งเป็นเมืองท่ีตัง้อยู่บนภเูขาทางด้านตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศ เป็นภูเขาสงู
ท่ีสดุ บลัแกเรียและเทือกเขาบอลขา่น  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเข้าชมอารามมรดกโลกรีล่า (Rila Monastery) เป็นอารามของคริสต์นิกายออโธดอกซ์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุและมีผู้ เย่ียมชม

มากท่ีสดุของบลักาเรีย ตัง้อยู่บนจดุท่ีมีววิทิวทศัน์สวยงามของภเูขารีล่า ซึ่งสามารถมองเห็นแม่น า้ริลสก้าและแมน่ า้ดรุสย่า วทิซ่า 
ท่ีอยู่เบือ้งลา่งได้ อารามแห่งนีก้่อตัง้ขึน้ในศตวรรษท่ี 10 โดยนกับญุจอห์น แห่งรีลา่(ST.John of Rila) อารามรีลา่ถือเป็นศนูย์กลาง
ของจิตวญิญาณท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศบลักาเรีย และเป็นจดุหมายในการเดนิทางแสวงบญุของคริสต์ศาสนิกชนในนิกายออโธด
อกซ์จากทั่วโลก  อารามแห่งนีถื้อเป็นอนุสรณ์สถานของสถาปัตยกรรมและความมัง่คัง่ของวฒันธรรมและศิลปะของบัลแกเรีย 
สญัญลกัษณ์รูปเคารพ ท่ีอารามนีมี้ขนาดใหญ่ท่ีสดุและท าด้วยทองค าแท้เพียงแห่งเดียวในบลัแกเรีย นอกจากนีอ้ารามเป็นแหล่ง
สะสมทรัพย์สมบตัิและวัสดุวรรณกรรมอายุกว่าร้อยปี อีกจ านวนมาก อารามนีไ้ด้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.
1983 (ในกรณีท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ทางบริษัทฯ ขอคืนเงินจ านวน 4 ยูโร) น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ริล่า(Rila Museum) ซึ่ง
ภายในได้เก็บสมบตัิล ่าค่ามากมายของอารมหลวงแห่งนีร้วมถึงเร่ืองราวของประวตัิศาสตร์ตัง้แต่สมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 10 โดยจดั
แสดงเป็นห้องๆ เช่น ห้องท่ีจดัแสดงเคร่ืองแต่งกายของท่านอาร์คบชิอป ห้องท่ีจดัแสดงเคร่ืองพิมพ์กระดาษท่ีท าจากแผน่ทองแดง 



 
 
 
 
 
 

 

ห้องท่ีจดัแสดงไม้กางเขนท่ีแกะสลกัด้วยมือท่ีมีความละเอียดสงูมากจึงสามารถส่ืออารมณ์ออกมาทางสีหน้าได้อย่างชัดเจนใช้ใน
เวลาแกะสลกักว่า 12 ปีจึงเสร็จ (ในกรณีท่ีไมส่ามารถเข้าชมได้ทางบริษัทฯ ขอคืนเงินจ านวน 5 ยโูร) จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง
เมืองโซเฟีย (Sofia) ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของสาธารณรัฐบลัแกเรีย และ มีประชากรเป็นอนัดบัท่ี 47 ของสหภาพ
ยโุรป ตัง้อยู่ทางตะวนัตก ของบลัแกเรีย ตัง้อยู่เชิงเขาวโิตชา เป็นเมืองท่ีมีประวตัศิาสตร์ เก่าแก่ยาวนานถึง 7,000 ปี ซึ่งยงัคงเหลือ
ร่องรอยให้เห็นจากโบราณสถานในยคุต่างฯ แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีถูกท าลายเสียหายไปมาก เม่ือครัง้สงครามรัสเซีย – ตรุกี เม่ือ 
200 กวา่ปีท่ีแล้ว โซเฟีย ยงัเป็นเมืองศนูย์กลางของการขนสง่ สนิค้าทางบกท่ีส าคญัของคาบสมทุรบอลขา่นอีกด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL SOFIA หรือเทียบเท่า 

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

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

อกซ์ท่ีใหญ่อนัดบัต้นๆของภูมภิาค ก่อสร้างในแบบโดมหลงัคาทรงกลมสีเขียว ตกแตง่ด้วยหินอ่อนท่ีวจิิตรตระการตา สามารถจุผู้
เข้าท าพธีิได้ประมาณ 10,000 คน ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิค อเลก็ซานเดอร์ โพมีรานท์เซฟ จากนัน้น าท่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย 
(Sofia Synagogue) ซึ่งตัง้อยู่ใกล้ๆกับมหาวิหาร เป็นสถานท่ีท่ีมีความสวยงาม และยังได้ช่ือว่าเป็นโบสถ์ยิวท่ีใหญ่ท่ีสดุในยุโรป
ตะวนัออกเฉียงใต้ และใหญ่เป็นอนัดบัสามในทวีปยุโรป โบสถ์แห่งนีมี้รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดย
สถาปนิกช่ือดงั ฟริดริช กรูนันเกอร์ (Friedrich Grünanger) จากนัน้ผ่านชมพระราชวงัเดิมท่ี จัตุรัสบัทเทนเบิร์ก (Battenberg 

Square) ซึ่งปัจจบุนัพระราชวงัแห่งนี ้ได้กลายเป็นหอศลิป์แห่งชาต ิ(National Art Gallery) น าท่านผา่นชม สวนสาธารณะเก่าประ
เมืองโซเฟีย ผ่านชมท าเนียบประธานาธิบดีและโบสถ์เซนต์จอร์จ (St. George) เป็นโบสถ์คริสต์ท่ีถูกสร้างขึน้โดยชาวโรมนั ใน
ศตวรรษท่ี 4 ก่อสร้างโดยใช้ อิฐแดง และยังถือว่าเป็นอาคารเก่าแก่ท่ีสุดในโซเฟีย จากนัน้ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้สินค้าตาม
อธัยาศยัในย่านไวโตช่า บูเลอวาร์ด (Vitosha Boulevard) ย่านช้อปปิง้ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองโซเฟียอีกแห่งหนึ่ง และยงัเป็นถนน



 
 
 
 
 
 

 

คนเดินในยามค ่าคืน ซึ่งจะมีห้างสรรพสินค้า และร้านรวงต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหาร ร้านชา กาแฟ และบาร์ต่างๆ ไว้ให้ได้นั่ง
พกัผอ่นหย่อนกาย 

11.00 น. จากนัน้น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ เพ่ือเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
14.10  น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงดไูบ โดยสายการบนิ Fly Dubai เท่ียวบนิท่ี FZ 0758 

** คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 04 เม.ย. 63 ออกเดนิทางเวลา 16.10 น. และเดนิทางถึงเวลา 22.05 น.** 
20.55 น. ถึงสนามบนิดไูบ รอเปล่ียนเคร่ือง 

วันที่ 8 กรุงเทพฯ 
03.05 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงเทพด้วยเท่ียวบนิ EK 384 

** คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 04 เม.ย. 63 ออกเดนิทางเวลา 02.50 น. และเดนิทางถึงเวลา 12.15 น.** 
12.05 น.  ถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ด้วยความสวสัดภิาพ 

 

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

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
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 ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 



 
 
 
 
 
 

 

4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก
บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บริการ) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

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



 
 
 
 
 
 

 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (14 EUR) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 EUR) 
7.  คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศบลัแกเรียประมาณ 3,500 บาท (ช าระพร้อมเงินมดัจ า) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใช้เวลาในการพจิารณาวีซ่าท่ีค่อนข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากวา่ 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสือเดนิทาง ต้องเหลือวา่งส าหรับตดิวีซ่าไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 



 
 
 
 
 
 

 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการย่ืนวีซ่า / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ หรือคา่
ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

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

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาต ิ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่บลัแกเรยี 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 

***ไมต่อ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตูในวนัยืน่วซีา่*** 

เอกสารกรุณาเตรยีม 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*้* 

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ื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 นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

  

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

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1 Bank Certificate สกุลเงินเป็น EURO หรือ US มีอายุไม่เกิน 1 

เดอืน (ตอ้งสะกดชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์) 

3.2  Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน เป็นภาษาองักฤษ ทีอ่อกจากทางธนาคาร (ตอ้งสะกด

ชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์) อัปเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นยืน่วซีา่ 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้)  

     3.3.1 Bank Guarantee จากผูท้ ีร่บัรองคา่ใชจ้่าย สกุลเงินเป็น EURO หรือ US มีอายุไม่เกนิ 1 

เดอืน (ตอ้งสะกดชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์) 

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

ออกจากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดชือ่ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์) 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  

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ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 าเนาถูกตอ้งทุกกรณี*** 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามา 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 



 
 
 
 
 
 

 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุต 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*้* 

(กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของท่าน) 

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 



 
 
 
 
 
 

 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบันศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

        ไมเ่คย           เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

       ไมเ่คย        เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ 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      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 


