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8 วัน แกรนดโรมาเนีย 
(เยือนถิน่ดินแดนตํานาน...แดรกคูลา) 

TOUR CODE :  EU151511MZ 
 

 
 

 มิถุนายน – ตุลาคม 2557 

เร่ิมตน…. 69,900 บาท  
 

ราคา 69,900 บาท        :   9-16 ก.ค./ 18-25 ก.ค./ 6-13 ส.ค./ 21-28 ส.ค./ 11-18 ก.ย. 
   3-10 ต.ค./ 29 ต.ค.-5 พ.ย. 

ราคา 72,900 บาท  : 9-16 ต.ค./ 16-23 ต.ค./ 22-28 ต.ค./ 23-30 ต.ค. 
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8 วัน แกรนดโรมาเนีย 

บูคาเรสต – เขาชมรัฐสภาท่ีใหญเปนอันดับ 2 ของโลก (Parliament Palace) – พิพิธภัณฑหมูบานกลางแจง 
ซีบิว – ฮุนโดรา – ปราสาทคอรวิน – อัลบาอูเลีย – บราน – ปราสาทบราน (ปราสาทแดรกคูลา) – บราซอฟ  

โบสถดํา – ซิกิสวารา – หอนาฬิกา – รูเปย –ซินายา – ข้ึนเคเบ้ิลคารสูเมาทแทมเปย – ปราสาทเปเรส 
 

วันแรก กรุงเทพฯ – อิสตันบูล  
 

20.30 น. คณะพบเจาหนาท่ีและมัคคุเทศกไดท่ี เคานเตอรเชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขาท่ี 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบินเตอรกิช แอรไลนส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.30 น. ออกเดินทางสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 69 (ใชเวลาบินประมาณ 9.30 ช่ัวโมง) เพลิดเพลิน     
กับภาพยนตรหลากหลายกับ จอทีวีสวนตัวทุกท่ีนั่ง และสายการบินฯ บริการ อาหารคํ่าและอาหารเชา ระหวาง
เท่ียวบินสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี  

 

วันที่สอง อิสตันบูล– บูคาเรสต –เขาชมอาคารรัฐสภาโรมาเนีย – โอเปราเฮาส – จัตุรัสแหงการปฎิวัติ  
 

05.35 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK1043 อิสระใหทานไดชอปปงสินคาปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตันบูลซ่ึงมีสินคาใหเลือกซ้ือมากมาย  

07.50 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู สนามบินโอโทเพนนี (OTP)โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลนส  
                     สายการบินมีบริการอาหารเชาบนเคร่ืองบิน (ใชเวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) 
09.15 น. เดินทางถึงสนามบินโอโทเพนนี (OTP) ประเทศโรมาเนีย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  
 นําทานเดินทางสูเมืองหลวงของโรมาเนีย กรุงบูคาเรสต (Bucharest) ซ่ึงต้ังอยูบนท่ีราบวอลลาเซีย ติดเทือกเขา

คารเปเชียน และแมน้ําดานูป บูคาเรสตไดช่ือวาเปนเมืองท่ีมีธรรมชาติอันสวยงามลอมรอบดวยเทือกเขา         
และทะเลสาบจนไดสมญานามเปนท่ีรูจักกันท่ัวยุโรปวา “ปารีสนอย” นําทานเท่ียวชมเมืองและแวะถายรูป    
(หากรถสามารถจอดได) ชมจัตุรัสแหงการปฎิวัติ (Revolution Square) โอเปราเฮาส (Opera House) คลับทหาร
แหงชาติ (National Military Academy) ผานชม "ประตูชัย" ซ่ึงต้ังอยูบนถนน KISSELEFF ซ่ึงสรางเลียนแบบ
ประตูชัย  ในกรุงปารีส ในสถาปตยกรรมแบบโรมาเนีย (Romanian Athenaeum)  

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน  
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บาย นําทานเขาชมอาคารรัฐสภาหรือทําเนียบประธานาธิบดีของโรมาเนีย Parliament Palace ทําเนียบประธานาธิบดี
ท่ีใหญโตโอฬารของประธานาธิบดีเชาเชสคู และ นางเอลินา ภริยาผูซ่ึงอยากมีชีวิตหรูหราประหน่ึงเอวิตา เปรอง 
อาคารรัฐสภาน้ีไดช่ือวามีขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา              
และมีจํานวนหองมากถึง 6,000 หอง สรางแบบสถาปตยกรรมโรมาเนีย ท้ังโครงสรางและการตกแตง              
ท้ังภายนอกและภายในอาคาร แตละหองตกแตงอยางวิจิตรตระการตา โดยเฉพาะหองแกรนดบอลลูม ท่ีได         
มี  การตกแตงโคมไฟประดับโบฮีเมียน้ําหนักถึง 5 ตัน ปูพื้นดวยพรมเปอรเซียผืนใหญ หองรับรองซ่ึงสราง      
จากหินออนจากประเทศอิตาลี ใหทานไดสัมผัสถึงความโออา ความยิ่งใหญของอาคารรัฐสภาท่ีใชงบประมาณ
มหาศาลในการกอสราง 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน 
 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก  Athenee Palace Hilton ***** หรือเทียบเทา (พักคางคืนที่ 1) 
 

 
 
วันที่สาม บูคาเรสต – ซีบิว (พักคาง 2 คืน)   
 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมืองซีบิว (Sibiu) (ระยะทาง 220 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองท่ีรํ่ารวยท่ีสุด
แหงแควนทรานซิลเวเนีย และต้ังอยูระหวางเทือกเขาทรานซิลเวเนียไปจนถึงแมน้ําโอด แวเลย นําทานแวะชม 
วิหารโคเซีย (Cozia Monastery) สรางข้ึนต้ังแต ค.ศ. 1386 ภายในวิหารมีภาพเขียนพระเยซูและนักบุญ              
ในคริสตศาสนามากมาย ปจจุบันสถานท่ีแหงนี้ยังคงใชประกอบพิธีศักดิ์สิทธ์ิและศาสนกิจของคริสตศาสนิกชน 
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เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารทองถ่ิน 
 

บาย นําทานชมเมืองซีบิว เมืองซ่ึงไดรับการยกยองใหเปนเมืองมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกเม่ือป 2004 (UNESCO 
World Heritage) และยังไดรับการยกยองใหเปนเมืองดานวัฒนธรรมของยุโรปในป 2007 (European Capital of 
Culture) นําทานเขาชมโบสถซีบิว ซ่ึงเคยเปนท่ีกักขังบุตรชายของเจาชายวลัค (บุตรชายของทานแดรกคูลา)              
นําทานชมจตุรัสฮูเอท (Huet Square) ซ่ึงเปนจตุรัสใจกลางเมือง เปนสถานท่ีท่ีผูคนมาพบปะและสังสรรค              
นําทานแวะถายรูปกับสะพานโกหก (Liar’s bridge) ซ่ึงคนในสมัยกอนเช่ือวาหากพูดโกหก สะพานแหงนี้          
จะทรุดตัวลง จากนั้นอิสระใหทานไดเดินเลนในเมืองและเก็บภาพอาคารสวยงามท่ีสรางไวโดดเดน 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรมท่ีพัก  
 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก  Ramada Hotel Sibiu **** หรือเทียบเทา (พักคางคืนที่ 1) 
 

 
 
วันที่สี่  ซีบิว – ฮุนโดรา – ปราสาทคอรวิน – อัลบาอูเลีย – ซีบิว 
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองฮุนโดรา (Hunedoara) (ระยะทาง 123 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เปนอีกเมือง

สวยในแควนทรานซิลเวเนีย และยังเปนเมืองอันเปนท่ีต้ังของอาคารสถาปตยกรรมแบบโกธิค นําทานเขาชม
ปราสาทคอรวิน (Corvins Castle) หรือท่ีรูจักในนาม ปราสาทฮุนยารด (Hunyad Castle) หรือ ปราสาทฮุนโดรา
(Hunedoara Castle) สรางข้ึนในป 1409 โดยกษัตริย ชารลสท่ี 1 แหงฮังการี (Charles I of Hungary)              
และ ไดทําการบูรณะอีกคร้ังในป 1446 หลังจากกษัตริยชารลส ไดยกปราสาทแหงนี้ใหตระกูลฮุนยารด              
ตัวปราสาทกอสรางในแบบสถาปตยกรรมโกธิค เรเนอซองส ตัวปราสาทสูงสงา และมีหอคอยสูงสําหรับเฝา
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ระวังภัย  ตัวปราสาทสรางดวยหินขนาดใหญ นําทานเขาชมความยิ่งใหญภายในตัวปราสาทและสวนสวย    
อิสระใหทานไดบันทึกภาพตามอัธยาศัย ไดเวลานําทานเดินทางสู เมืองอัลบาอูเลีย (Alba Iulia) (ระยะทาง 76 กม. 
ใชเวลาเดินทางประมาณ  1 ช.ม.) เปนเมืองท่ีต้ังอยูในแควนทรานซิลเวเนีย เปนเมืองท่ีไดรับอิทธิพลจาก            
ฮังกาเรียน โรมาเนียและ แซกซอน   

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 

บาย นําทานเท่ียวชม  เมืองอัลบาอูเลีย  เมืองอันเปนท่ีต้ังของปอมปราการขนาดใหญท่ีสรางโอบลอมเมือง              
ปอมปราการแหงนี้สรางในสมัยราชวงศฮัปสเบิรกของฮังการี นําทานแวะถายรูปกับปอมปราการฮังการี 
(Hungary Citadel) ท่ีสรางโอบลอมตัวเมือง จากนั้นนําทานเที่ยวชมเขตเมืองเกาอันเปนท่ีต้ังของโบสถคริสต
ขนาดใหญ ท้ังโรมันคาทอลิก และ ออโทดอกซ นําทานเขาชมโบสถอัลบาโรมันคาทอลิก ซ่ึงเปนโบสถท่ีเกาแก
ท่ีสุดและคงความเปนสถาปตยกรรมอันเลอคาในแควนทรานซิลเวเนีย  นําทานถายรูปกับศาลาวาการประจําเมือง 
และ โบสถกรีกออโทดอกซท่ีสวยงามอีกแหงของเมือง ไดเวลานําทานเดินทางกลับสูเมืองซีบิว (ระยะทาง 72 
กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก  Ramada Hotel Sibiu **** หรือเทียบเทา (พักคางคืนที่ 2) 
 

 
 

วันที่หา  ซีบิว – บราน – ปราสาทบราน (ปราสาทแดรกคูลา) – บราซอฟ  - โบสถดํา (พักคาง 2 คืน) 
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม  
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นําทานเดินทางสู เมืองบราน (Bran) (ระยะทาง 137 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) นําทานเขาชม 
ปราสาทบราน (Bran Castle) หรือท่ีรูจักกันในนาม "ปราสาทแดรกคูลา" ปราสาทนี้สรางข้ึนในในศตวรรษท่ี 14 
ต้ังอยูบนเชิงเขาเพ่ือปองกันการรุกรานจากศัตรูระหวางชายแดนแควนวอลลัคเทียและทรานซิลเวเนีย ภายใน
ปราสาทมีหองตางๆมากมาย ซ่ึงจัดแสดงวิถีความเปนอยู หองแสดงอาวุธโบราณ ตูโบราณอายุหลายรอยป          
ท่ีแกะสลักลวดลายงดงาม นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงส่ิงของเคร่ืองใชอีกมากมาย อิสระใหทานไดชมและ
ถายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานเลือกซ้ือของท่ีระลึกท่ีมีวางจําหนายมากมายใกลบริเวณปราสาทแหงนี้  

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองบราซอฟ (Brasov) (ระยะทาง 30 ก.ม.ใชเวลาเดินทาง 35 นาที) เมืองท่ีมีความสวยงามจน
ไดรับฉายาวาเปน “สวิสนอยแหงยุโรปตะวันออก” บราซอฟเปนเมืองท่ีใหญท่ีสุดแหงแควนทรานซิลเวเนีย      
ซ่ึงเปนแควนท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงท่ีสุดของโรมาเนีย แควนนี้เกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 12 โดยชาวแซกซอน 
แควนนี้เคยถูกปกครองโดยชนชาติเยอรมันและเปนศูนยกลางการคาของชาวแซกซอนซ่ึงอาคารโดยท่ัวไป        
จะตกแตงตามสไตลเยอรมัน นําทานเขาชมโรงเรียนแหงแรกของประเทศโรมาเนีย “Romania First School” 
จากนั้นนําทานชมยานใจกลางเมืองและจัตุรัสกลางเมืองซ่ึงมีหอนาฬิกาสูงโดดเดนแสดงเวลาใหผูคนท่ีเดินผาน
ไปมา นําทาน เขาชมโบสถดํา หรือท่ีรูจักในนาม "Black Church" ท่ีมีช่ือเสียง สรางข้ึนในป ค.ศ. 1383 ซ่ึงจัดเปน
โบสถแบบศิลปะโกธิคท่ีใหญท่ีสุด จากนั้นนําชมตลาดใหญใจกลางเมืองบราซอฟ "Walking street" ตลาดนี้เปน
ถนนระหวางตึกขนาดใหญยาวติดตอกัน ขาวของท่ีขายมีมากมายหลายชนิด ท้ังเส้ือผา กระเปาหนัง เคร่ืองใช    
ในบาน และโดยเฉพาะรานหนังสือท่ีไดรับความสนใจเปนอยางมาก อิสระใหทานไดเดินเลนและชอปปงตาม
อัธยาศัย 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารทองถ่ิน พรอม ชมโชวพิ้นเมือง 
   

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก  Cubix Hotel Brasov **** หรือเทียบเทา (พักคางคืนที่ 1) 
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วันที่หก บราซอฟ – ซีกิสวารา – รูเปย – บราซอฟ (พักคางคืนที่ 2) 
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองซิกิสวารา (Sighioara) (ระยะทาง 118 ก.ม.ใชเวลาเดินทาง 1.30 ช.ม.) นําทานเดินชมเมือง 

และนําทานเขาชมพิพิธภัณฑหอนาฬิกา (Clock Tower) ท่ีมีช่ือเสียง นําทานชมแตละหองภายในหอนาฬิกาซ่ึงใช
เปนพิพิธภัณฑท่ีเก็บสะสมของมีคาท่ีขุดไดภายในเมืองนี้ จากน้ันนําทานข้ึนชมทัศนียภาพของเมืองซิกิสวารา
จากยอดสูงสุดของหอนาฬิกาแหงนี้ ทานจะไดสัมผัสกับวิวทิวทัศนของเมืองจากมุมสูง จากนั้นนําทาน              
แวะถายรูปกับบานท่ีซ่ึงเปนสถานท่ีเกิดของทานเคาทแดรกคูราในป ค.ศ. 1432  

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองรูเปย (Rupia) (ระยะทาง 52 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองสวยอีกแหงหนึ่ง
ในแควนทรานซิลเวเนีย มีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักเนื่องจากเปนท่ีต้ังของปอมปราการและปราสาทโบราณ ซ่ึงสราง
ดวยหินขนาดใหญ เปนกําแพงทอดยาวไปไกล นําทานชมความงดงามของปอมปราสาทรูเปย และ ชมความ
นารัก ของเมืองรูเปย ซ่ึงเปนอีกเมืองของแควนใหญอยางทรานซิลเวเนีย อิสระใหทานไดเดินเลนและเก็บภาพ
ตามอัธยาศัย ไดเวลานําทานเดินทางกลับสูเมืองบราซอฟ 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
 
 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก  Cubix Hotel Brasov **** หรือเทียบเทา (พักคางคืนที่ 2) 
 

 
 

 

วันที่เจ็ด บราซอฟ – เคเบ้ิลคารสูเมาทเทมปา - ซินายา – เขาชมปราสาทเปเลส– บูคาเรสต  - ชอปปง 
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
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 นําทานข้ึนเคเบ้ิลคารสูเมาทเทมปา (Tempa cable car) ใหทานไดสัมผัสความงดงามของเมืองบราซอฟ ซ่ึงเปน
เมืองสวยงามในหุบเขา อิสระใหทานไดเก็บภาพความนาประทับใจของเมืองบราซอฟจากมุมสูง ไดเวลานําทาน
เดินทางสู เมืองซินายา (Sinaia) (ระยะทาง 47 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) นําทานเขาชมวิหารซินายา 
(Sinaia Monastery) ซ่ึงเปนวิหารคูเมืองซินายา สรางข้ึนในป 1690-1695 ในศิลปะแบบไบเซนไทน ภายใน        
มีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังท่ีสวยงาม วิหารแหงนี้ถูกคนพบโดยเจาชาย มิเฮล ในป 1965 จากน้ันนําทาน
เดินทางสูปราสาทเปเลส ซ่ึงเปนปราสาทท่ีประทับในฤดูรอน นําทานเขาชมปราสาทเปเลส (Peles Castle)        
ซ่ึงต้ังอยูในหุบเขาบูเซกิ ปราสาทแหงนี้ไดรับการยกยองวาเปนปราสาทอีกแหงท่ีสวยท่ีสุดในโลก เนื่องจาก
ต้ังอยูกลางปาสนบนเทือกเขาคารเปเทียน ปราสาทนี้สรางข้ึนโดยเจาชายคาลอสที่ 1 กษัตริยแหงโรมาเนีย   ใน
สมัยศตวรรษท่ี 19 เพื่อใชเปนท่ีประทับในฤดูรอน ความงดงามของปราสาทแหงนี้ มิใชอยูท่ีความยิ่งใหญ  ของ
ตัวปราสาทแตอยูท่ีการตกแตงภายในอยางหรูหรางดงาม ปจจุบันเปนสถานท่ีสาธารณะและพิพิธภัณฑท่ีเก็บ
สมบัติลํ้าคาอีกแหงหนึ่งของโรมาเนีย  

 

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารทองถ่ิน  
 

 
 
 

บาย นําทานเดินทางสูกรุงบูคาเรสต (Bucharest) (ระยะทาง 139 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 45 นาที)            
นําทานสูหางสรรพสินคา Baneasa Shopping City mall อิสระใหทานไดชอปปง เลือกซ้ือสินคา              
และของฝากตามอัธยาศัย 

 

17.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 
19.00 น. นําทานเดนิทางสูสนามบินโอโทเพนนี (OTP) 
21.50 น. ออกเดินทางสูสนามบินอิสตันบูล โดยเท่ียวบิน TK1046 
23.15 น. เดินทางสูสนามบินอิสตันบูล เพื่อเปล่ียนเที่ยวบิน 
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วันที่แปด กรุงเทพฯ 
 

00.55 น. ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK 68 (ใชเวลาบินประมาณ 8.30 ช่ัวโมง) 
  สายการบินฯ มีบริการอาหารค่ําและอาหารเชาระหวางเท่ียวบิน 
14.15 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE) 
 

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

8 วัน แกรนดโรมาเนีย 
TOUR CODE :  EU151511MZ 

ราคา 69,900 บาท        :  9-16 ก.ค./ 18-25 ก.ค./ 6-13 ส.ค./ 21-28 ส.ค./ 11-18 ก.ย. 
   3-10 ต.ค./ 29 ต.ค.-5 พ.ย. 

ราคา 72,900 บาท  : 9-16 ต.ค./ 16-23 ต.ค./ 22-28 ต.ค./ 23-30 ต.ค. 
 

 อัตราคาบริการ  (บาท) ราคาโปรโมชั่น ต.ค. 57 
ราคาผูใหญพักหองคูหรือ เด็ก 1 ทานพักกับผูใหญ 1 ทาน 69,900 72,900 
พักเดีย่วเพิ่มทานละ 5,500 5,500 
เด็กตํ่ากวา 12 ป (เสริมเตียง – พักกับผูใหญ 2 ทาน) 66,900 69,900 
เด็กอายุ 7-12 ป (ไมเสริมเตียง – พักกับผูใหญ 2 ทาน) 63,900 66,900 
เด็กอายุ 2-6 ป (ไมเสริมเตียง – พักกับผูใหญ 2 ทาน) 59,900 63,900 
ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวรเร่ิมตนท่ีทานละ 
(ราคาสามารถยืนยนัไดก็ตอเม่ือท่ีนั่ง confirm เทานั้น) 

78,000 78,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน้ํามันท่ีปรับข้ึนลง แตจะปรับตามความเปนจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยันเทานั้น (คิด ณ วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557) ** 

ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ 
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทาน เปด
หองพัก เปน 2 หองจะสะดวกกับทานมากกวา 

 กรณีเดนิทางเปนต๋ัวกรุป หากออกต๋ัวแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปล่ียนวนัเดินทางได 
 กระเปาเดินทางเพ่ือโหลด ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. กระเปาถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น้ําหนักไมเกนิ 7 ก.ก.  
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โปรแกรมทองเท่ียวโรมาเนีย (ตามท่ีระบุไวในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับช้ันนกัทองเท่ียวโดยสายการบิน TK (กระเปาเดนิทาง น.น. ไมเกิน 20 ก.ก./ทาน) 
 คาภาษีสนามบิน, ภาษนี้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ 
 คาประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 
คารักษาพยาบาลหลังกลับจากตางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไมครอบคลุมผูท่ีอายุเกิน 85 ป) 

 คาท่ีพักตลอดการเดินทาง (พักหองคู) 
 คาอาหารทุกม้ือตามระบุ, คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเท่ียว, คาเขาชมสถานท่ี, คาภาษีในประเทศโรมาเนยี 
 คาวีซาโรมาเนีย หากทานมีวซีาเชงเกนท่ีมีอายุการใชงาน (Multiple visa) ไมตองทําวซีาโรมาเนีย หกัคาวีซา 2,500 บาท 
 เจาหนาท่ี (ไกดไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 
 

อัตรานี้ไมรวมถึง 
 คาทิปพนักงานขับรถ ทานละ 2 EURO / ทาน / วัน (คิดเปน 6 วัน เทากับ 12 EURO) 
 คาทิปไกดทองถ่ิน ทานละ 2 EURO / ทาน / วัน (คิดเปน 6 วัน เทากับ 12 EURO) 
 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 2 EURO / ทาน / วัน (คิดเปน 6 วัน เทากับ 12 EURO) 
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด, โทรศัพท-แฟกซ, เคร่ืองดื่มมินิบาร และคาใชจายอ่ืนๆท่ีไมไดระบุในรายการ 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

การชําระเงิน งวดท่ี 1 : สํารองท่ีนัง่จาย 20,000 บาท/ทาน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุปเดนิทางแนนอน 
  งวดท่ี 2 : ชําระสวนท่ีเหลือ 30 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง 
กรณียกเลิก  
ยกเลิกกอนการเดินทาง 31 วัน ไมเก็บคาใชจาย (หากไมไดมีการยื่นวีซาลวงหนา)   (สงกรานต-ปใหม 45 วัน) 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 16-30 วัน หกัคามัดจํา 10,000 บาท + คาวีซา (ถามี)   (สงกรานต-ปใหม 26-44 วัน) 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 10-15 วัน หกัคามัดจํา 10,000 บาท + คาใชจายอ่ืน (ถามี)   (สงกรานต-ปใหม 20-25 วัน) 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 4-9 วัน หกัคาใชจาย 50-75% ของคาทัวร    (สงกรานต-ปใหม 4-19วัน) 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-3 วัน หกัคาใชจาย 100% ของคาทัวร 
ผูเดินทางท่ีไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคาใชจาย 100%  
 

หมายเหตุ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทาง ตํ่ากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบ
ลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง 
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทองเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน  
การนัดหยุดงาน  การประทวง  ภัยธรรมชาติ  การกอจราจล  อุบัติเหตุ  ปญหาการจราจร ฯลฯ   ท้ังนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากท่ีสุด 

 เนื่องจากการทองเท่ียวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ  ทานไมสามารถท่ีจะเรียกรองเงินคืน 
ในกรณีท่ีทานปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบริการท่ีทางทัวรจัดให ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงใหทราบ กอน
เดินทาง 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึน หากทานถูกปฎิเสธการตรวจคนเขาเมือง และจะไมคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระ
มาแลว  หากทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง  

 ในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบ หาก
ทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักทองเท่ียวใชหนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เลมสีเลือดหมู 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ 
คาใชจายสวนตางท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เทานั้น (ในกรณีท่ีต๋ัวเคร่ืองบินสามารถทําการ Refund ไดเทานั้น) 

 ทานท่ีจะออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายนืยันวา
ทัวรนั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แนนอน หากทานออกต๋ัวภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยนัจากพนักงาน แลวทัวรนั้น
ยกเลิก บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกีย่วของกับต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศได 

 เม่ือทานจองทัวรและชําระมดัจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจงแลวขางตน 
 

โรงแรมและหอง 
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีทานมีความประสงคจะพกัแบบ 3 ทาน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซ่ึงมักมีความแตกตางกัน ซ่ึงอาจจะ
ทําใหทานไมไดหองพักติดกนัตามท่ีตองการ หรือ อาจไมสามารถจัดหองท่ีพักแบบ 3 เตียงได 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภมิูตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบริการ
ในชวงฤดูรอนเทานั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
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กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 
เปนตน กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วัตถุท่ีเปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช่ัน น้ําหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทําการตรวจอยาง
ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถือข้ึนเคร่ืองไดไมเกนิ 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนท่ี
เดียวกันในถุงใสพรอมท่ีจะสําแดงตอเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคการการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทานซ้ือสินคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึนเคร่ืองได 
และหามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับน้ําหนกัของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ัน
ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิม่เปนสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีทานไมอาจปฎิเสธได หาก น้ําหนักกระเปาเดนิทางเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเปาสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหนําข้ึนเคร่ืองได ตองมีน้ําหนกัไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวาง  
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิว้ ) 

 ในบางรายการทัวร ท่ีตองบินดวยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตราฐานได 
ท้ังนี้ข้ึนอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในน้าํหนักสวน
ท่ีเกิน 

 กระเปาและสัมภาระท่ีมีลอเล่ือนและมีขนาดใหญเกินไป ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยคากระเปาในกรณีเกิดการสูญหาย 
 ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนาํไมควรใสเขาไปในกระเปาใบใหญท่ีเช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทานั้น ซ่ึงจะชดใชใหประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดวยน้ําหนกักระเปาจริง ท้ังนี้จะ
ชดเชยไมเกิน USD 400 กรณีเดนิทางช้ันธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางช้ันธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไมแนะนําใหโหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเปาใบใหญ 

 กรณีกระเปาใบใหญเกดิการสูญหายระหวางการทองเท่ียว (ระหวางทัวร ไมใชระหวางบิน) ซ่ึงอยูในความความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวร โดยปกติประกันภยัการเดินทางท่ีบริษัททัวรไดจดัทําใหลูกคาจะไมครอบคลุมคาชดเชยใน
กรณีกระเปาใบใหญสูญหาย อยางไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหทาน โดยชดใชตามกฎของสายการบิน
เทานั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนกักระเปา คูณ ดวยคาชดเชย USD 20 ตอกิโลกรัมเทานั้น ดังนั้นทานจึงไมควร
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โหลดของมีคาทุกประเภทในกระเปาใบใหญ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยคาเสียหาย
ตามรายระเอียดขางตนเทานัน้ 

 กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได ดงันั้นทาน
ตองระวังทรัพยสินสวนตัวของทาน 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาโรมาเนีย 
(ใชเวลาในการขอวีซาประมาณ 15 วันทําการ) 

สถานฑูตไมอนุญาตใหดึงเลมพาสปอรต หากไดย่ืนเขาไปแลว ดังน้ันถาทานรูวาตองใชเลมกรุณาแจงบริษัททัวรฯ 
เพื่อขอย่ืนวีซาลวงหนากอนกรุป และใหแนบต๋ัวเครื่องบินในชวงท่ีทานจะเดินทางมาดวย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอานใหเขาใจ และเตรียมใหครบ และกรุณาอยาด้ือและยึดติดกับการยื่นในสมัยกอน ) 
 

1. หนังสือเดินทาง อายุใชงานได เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนาวางอยางนอย 2 แผน 
2. รูปถายสหีนาตรง ขนาด 2 น้ิว 2 รูป พ้ืนฉากหลังรูปตองเปนพ้ืนสีขาว (อยาถายเอง เพราะพ้ืนเปนสีเทา ใชไมได) 

หามสวมแวนสายตา (รูปถายตองถายไวไมเกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหนาวีซาท่ีเคยได)  
3. สําเนาบัตรประชาชน  
4. สําเนาทะเบียนบาน (กรุณาถายหนาแรกท่ีมีรายละเอียดบานเลขท่ีมาดวย) 
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูหญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหนาเปน ...นาง... ตองแนบมา) 
6. สําเนาทะเบียนหยา (กรณีผูหญิง.....ถาหยาและหากมีการใชคํานําหนาเปน ....นาง...ตองแนบมา) 
7. สําเนาใบมรณะบัตร  
8. สูติบัตร (กรณีเด็กตํ่ากวา 20 ปบริบูรณตองแนบสูติบัตรมา)  
9. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ: (หากเด็กไมไดเดินทางพรอม พอและแม) ตองย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโดยท่ีวาการเขตหรืออําเภอ

เทานั้น และใหระบุวา ยินยอมใหเดก็เดนิทางกับใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโดยท่ีวาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและให

ระบุวา มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโดยท่ีวาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและให

ระบุวา บิดายนิยอมใหเดก็เดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
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10. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเปนภาษาอังกฤษ 
จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเดินทางเปนเจาของกจิการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือผูประกอบกิจการ (อายไุมเกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยท่ีมีช่ือผูเปนเจาของรานคา 
- กรณีพนกังานบริษัท : ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง ระยะเวลาการวาจาง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเปนขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 
- กรณีเปนนักเรียนนกัศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นวากําลังศึกษาอยู ระบุช้ันปท่ีศึกษา  

11. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถูกตอง ใชทั้ง Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เลมเดียวกัน) 
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย (Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุชื่อเจาของบัญชีใหครบถวน มีอายุไมเกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซา 
- สําเนาสมุดบัญชียอนหลัง 6 เดือน นับข้ึนไปจากเดือนที่จะยื่นวีซา มียอดเงินไมตํ่ากวา 100,000 บาทตอ

การรับรอง 1 ทาน และยอดแสดงในบัญชีตองไมกาวขามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 15 วันกอนยื่นวีซา) 
 

************* ขอ 1 และ ขอ 2 ตองเปนสมุดบัญชีออมทรัพยเลมเดียวกันเทาน้ัน ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขามเดือน (ยอดไมตอเน่ือง) เชนจากเดือน 1 ขามไปเปน
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไมมี) ทานตองไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถายสําเนาสมุดบัญช ี

 

- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได แตทานตองแนบบัญชีออมทรัพย (Saving) มาดวย 
หากตองการใชบัญชีฝากประจํา ตองเตรียมดังน้ี 
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุชื่อเจาของบัญชใีหครบถวน มีอายุไมเกิน 20 วันนับจากวันท่ีจะย่ืนวีซา 
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไมตํ่ากวา 100,000 บาทตอการรับรอง 1 ทาน  

 

หมายเหตุ หากตองการรับรองการเงินใหคนภายในครอบครัว ตองเตรียมเอกสารดังน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตองระบุชื่อเจาของบัญชี รับรองคาใชจายใหใคร (ตอง

ระบุชื่อผูถูกรับรองในจดหมายดวย)  
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบาน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพันธ

วาเปนคนในครอบครัวเดียวกัน 
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กรณีนายจางรับรองคาใชจายใหลูกจาง 

- จดหมายรับรองจากนายจางระบุวาเปนผูรับรองคาใชจาย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังขอ 11.1 และ 11.2  
  

 (สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไมตองแนบมา) 
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แบบฟอรมสํารองที่นั่ง 

8 วัน แกรนดโรมาเนีย 
TOUR CODE :  EU151511MZ 

ราคา 69,900 บาท          9-16 ก.ค.         18-25 ก.ค.   6-13 ส.ค 
21-28 ส.ค.          11-18 ก.ย.    3-10 ต.ค.           29 ต.ค.-5 พ.ย. 

ราคา 72,900 บาท  9-16 ต.ค.          16-23 ต.ค.             22-28 ต.ค.           23-30 ต.ค. 

 
 
 
 

หมายเหตุ :  วีซาโรมาเนีย ไมใช วีซาเชงเกน แตหากทานมีวีซาเชงเกน แบบเขาออกหลายคร้ัง (Multiple entry visa)  
และยังไมหมดอายุ สามารถเขาประเทศโรมาเนียไดโดยไมตองทําวีซา 

 
ชื่อผูสํารองท่ีนั่ง............................................................... โทรศัพทมือถือ.......................................................... 
โทรศัพท............................................ แฟกซ................................. อีเมล............................................................ 
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ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) เบอรโทรศัพท หองพัก 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล 

อาหาร 
(หากแพอาหาร 
โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      


