
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทวัรค์าบสมทุรบอลข่าน 15 วนั (OS) 

แอลเบเนยี-โคโซโว-มาซโีดเนยี-บลัแกเรยี-โรมาเนยี-เซอรเ์บยี 

ดนิแดนอนัสวยงามแหง่ “ยโุรปตะวนัออกตอนใต้” 

เวียนนา-ทีรานา่-คูจา้-โอหร์ดิ-พรซิเรน่-สโคเพยี-รลี่า-โซเฟยี-พลอฟดฟิ 

บูคาเรสต-์เวลีคอเทอรโ์นโว-ซินาญ่า-บราน-ทิมโิชวอารา่ 

วเิซกราด-ซะลาดบิอร-์เบลเกรด 
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ก ำหนดวนัเดินทำง 
ตลุำคม  13 – 27 ตลุำคม 2560  129,900.- 

ตำรำงเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลำ 

วนัแรก กรุงเทพฯ เวียนนา BKK-VIE OS-026 23.45-05.35+1 

วนัท่ีสาม เวียนนา ทีราน่า VIE-TIA OS-847 12.45-14.20 

วนัท่ีสิบส่ี เบลเกรด เวียนนา BEG-VIE OS-736 18.20-19.40 

วนัท่ีสิบส่ี เวียนนา กรุงเทพฯ VIE-BKK OS-025 23.20-14.20+1 

วนัแรก กรุงเทพฯ-กรุงเวียนนำ 13 ตลุำคม 2560 

20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารขาออก โดยมี

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ 

เคาน์เตอรส์ายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน์ ชั้น ประตทูางเขา้ท่ี แถว  

 
23.45 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเวียนนา” โดยสายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี 

OS 026 (รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ือง) 

วนัที่สอง ซิตี้ ทวัร ์กรุงเวียนนำ 14 ตลุำคม 2560 
05.35 น. เดินทางถึง สนามบินเวทชารท์ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผ่านพิธีการ

ตรวจเอกสารคนเขา้เมืองและศุลกากร กรุงเวียนนำ (VIENNA) เป็นเมือง

หน่ึงท่ีไดช่ื้อว่าเป็นดินแดนท่ีสุดแสนโรแมนติกเมืองหน่ึงของโลก เป็นเมือง

แห่งดนตรีคลาสสิกอมตะ ซ่ึงนักแต่งเพลงคลาสสิกไม่ว่าจะเป็น บีโธเฟ่น โม

สารท์ ชเูบอรก์ บราหม์ หรือโยฮนัสเตราสแ์ละสถานท่ีอ่ืนๆอีกมากมาย แถม

ยงัมากมายไปดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีประณีตและงดงาม 

 

08.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้   

 จากน้ันน าท่านชมความสวยงามของตวัเมืองเวียนนา ซ่ึงจะเร่ิมจากถนน ริง

สตรำ๊ส (Ringstrasse) อนัเป็นถนนสายหลกัท่ีมีความยาวประมาณ 5.3 
กม. ถูกสรา้งขึ้ นทับซากก าแพงเมืองโบราณในอดีตจากโรงโอเปร่าจนถึง

พิพิธภัณฑศิ์ลปะ ถนนสายน้ีถูกสรา้งขึ้ นโดยจกัรพรรดิฟรานซ โจเซฟ ในปี 

ค.ศ.1857   
ผ่ำนชมสเตทโอเปร่ำ (State Opera) พิพิธภณัฑศิ์ลปะและประวติัศาสตร์
ทางธรรมชาติ (The Museum Of Fine Art And Natural History) ชม
ความสวยงามและอลงัการของอาคารรฐัสภา (Parliament Building) โรง
ละครแห่งชำติ (National Theatre) ศำลำว่ำกำรเมือง (City Hall) และ 
มหำวิทยำลยัภำษำเยอรมันอนัดบั 2 ของยุโรป เลียบแม่น ้าดานูบ ผ่าน

ชม Hundertwasser’s Kunsthaus สวนสนุกพลาเตอร ์(Prater Park) ซ่ึง
มีชิงชำ้ยกัษเ์ฟอรร์ิส (Giant Wheel) สวนสำธำรณะสตดัปำรค์ ซ่ึงเป็น

ท่ีตั้งของอนุสาวรียโ์ยฮันสเตรา้ส ์จเูนียร ์เจา้ของบทเพลงอมตะ “ By The 
Beautiful Blue Danube ” 

 

 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 น าท่านชม วิหำรเซนตส์ตีเฟ่น (St.Stephen’s Cathedral) ซ่ึงตั้งอยู่โดด
เด่นเป็นสง่าและเป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเวียนนา ถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษ

ท่ี 12 ในรูปแบบของโกธิค วิหารแห่งน้ีมีความยาวประมาณ 107.2 เมตร

และกวา้งประมาณ 34.2 เมตร ซ่ึงมีหอคอยอยู่ 4 หอและหอคอยท่ีสูงสุดอยู่

ทางดา้นใตท่ี้สูงประมาณ 136.44 เมตร และจะมีระฆงั 13 แห่งท่ีแขวนอยู่

แต่ระฆงัท่ีมีช่ือเสียงของวิหารน้ีคือ พุมเมอริน (Pummerin) ท่ีถูกแขวนอยู่ท่ี
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หอคอยดา้นเหนือท่ีมีความสูง 63.3 เมตรและเป็นระฆงัท่ีมีความใหญ่เป็น

อันดับสองของยุโรป น าท่านเดินชมท่ี  ย่ำนคำร์ทเนอร์ สตรำสเซ่

(Karntner Strasse) ย่านถนนการค้า ท่ีตั้ งอยู่ ใจกลางเมือง  มี
หา้งสรรพสินคา้และรา้นคา้ต่างๆ มากมาย มีสินคา้มากมายใหเ้ลือกซ้ือ 

อาทิเช่น เคร่ืองแกว้คริสตัลเจียระไน และของท่ีระลึกต่างๆ และรา้นนัง่จิบ

กาแฟเป็นตน้ต ารบัแทข้องยุโรป 

ค ำ่ อิสระอำหำรค ำ่ (Allowance 15 EUR)  
 MERCURE WESTBAHNHOF HOTEL หรือเทียบเท่ำ VIENNA 

วนัที่สำม กรุงเวียนนำ-เมืองทีรำน่ำ-เมืองคูจำ้-เมืองทีรำน่ำ 15 ตลุำคม 2560 
08.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม   บุฟเฟต ์

 น าท่านออกเดินทางไปยงัสนามบิน เพ่ือท าการตรวจเอกสารการเดินทาง  
12.45 น. “เหิรฟ้าสู่เมืองทีราน่า” โดยเท่ียวบินท่ี OS 847  (เวลาบินประมาณ 

1.25 ชม./รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 
 

14.20 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองทีรำน่ำ เมืองทีราน่า (TIRANA) เป็นเมืองหลวง
และเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศแอลเบเนียท่ีอยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เร

เนียน เมืองน้ีถูกก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1614 โดย สุไลมำน ปำชำ (Sulejman 
Pasha) และทีราน่าไดถู้กตั้งเป็นเมืองหลวงของประเทศเมื่อปี ค.ศ.1920 
เขตเมืองของทีราน่าตั้งอยู่ริมแม่น ้ำอิเชม (Ishëm) มียาวประมาณ 32 

กิโลเมตร มีความสูงเฉล่ียเหนือระดับน ้าทะเลประมาณ 110 เมตร และ

จุดสงูสุดวดัไดท่ี้ 1,828 เมตร ท่ีบริเวณมาลีเมโกรปา  
น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองคูจำ้ (KRUJA) ซ่ึงตั้งอยู่ทางดา้นเหนือของ
กรุงทีราน่าห่างประมาณ 20 กม. เป็นเมืองศูนยก์ลางการปกครองของเขตคู

จา้ เมืองคูจา้ ไดเ้คยเป็นท่ีตั้งหลักแหล่งของพวกชนเผ่าอิลลิเรียนแห่งอัล

บานี และในปี ค.ศ.1190 ก็ไดเ้ป็นเขตปกครองตนเองแห่งอลับาเนีย และ

ต่อมาก็ไดก้ลายเป็นเมืองหลวงแห่งอาณาจักรอัลบาเนีย และในราวต้น

ศตวรรษท่ี 15 ก็ไดต้กอยู่ภายใตก้ารปกครองของพวกออตโตมานเติรก์ 
น าท่านไปชม ปรำสำทแห่งคูจำ้ (Kruja Castle) ซ่ึงมีทั้งพิพิธภณัฑส์แกน
เดอรเ์บคและตลาดบาซารร์วมอยู่ดว้ย เป็นสถานท่ีท่ีถูกสรา้งขึ้ นเพ่ือต่อตา้น

กองทพัของพวกออตโตมาน โดยสามารถจุกองทหารไดป้ระมาณ 2 ,000-

3,000 คน โดยดา้นรอบของปราสาทยงัมีหอคอยสูงดว้ยไดเ้วลา สมควรแก่
เวลาน าท่านออกเดินทางกลบัไปยงัเมืองทีราน่า 
น าท่านชมความสวยงามของตวัเมืองหลวง ท่ีเต็มไปดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมท่ี้

มีการตกแต่งใหส้วยงาม ใหท่้านชม จตัุรสัสแกนเดอรเ์บค (Skanderbeg 
Square) ชมหอคอยนำฬิกำ (Clock Tower) ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีมีอายุ
มากและเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึง ถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1820 ซ่ึงเปรียบเสมือน

เป็นท่ีตั้งจุดศูนยก์ลางของเมืองและไดก้ลายเป็นสญัลกัษณข์องเมืองทีราน่า

อีกดว้ย และส่ิงก่อสรา้งท่ีอยูใ่กลก้นัก็คือ สุเหร่ำเอทเฮม เบย ์(Et’hem Bey 
Mosque) ซ่ึงไดใ้ชเ้วลาก่อสรา้งถึง 28 ปีจนส าเร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1821 
ภายในถูกตกแต่งดว้ยงานศิลปะ ซ่ึงถือไดว้่าเป็นสุเหร่าท่ีมีความสวยงาม

ท่ีสุดในแอลบาเนีย น าท่านผ่านชม ปิรำมิดำ้ (Piramida) ส่ิงก่อสรา้งซ่ึงมี
รูปทรงคลา้ยกบัปิรามิด ถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1987 เพ่ือใหเ้ป็นศูนยก์ลาง

ของวฒันธรรมแห่งชาติ 

 

19.00 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
 HOTEL TIRANA INTERNATIONAL หรือเทียบเท่ำ TIRANA 
วนัที่สี่ เมืองทีรำน่ำ-เมืองโอหร์ิด 16 ตลุำคม 2560 

08.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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 น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนไปยงัมาซีโดเนียสู่ เมืองโอหร์ิด(OHRID) ท่ีตั้ง
อยู่บริเวณทะเลสาบโอห์ราทางดา้นตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางห่าง

ประมาณ 140 กม. ทะเลสำบโอหร์ิด (Ohrid Lake) เป็นทะเลสาบท่ีมี
พ้ืนท่ีอยู่ระหว่างสองประเทศ คือ ดา้นตะวนัตกเป็นของแอลบาเนียท่ีมีพ้ืนท่ี

น ้าประมาณ 110 ตร.กม. และมีเมืองโปกราเด๊กท่ีตั้งอยู่บริเวณริมทะเลฯ 

ส่วนทางด้านตะวันออกเป็นของมาซีโดเนีย ท่ีมีพ้ืนท่ีน ้ าประมาณ 248 

ตารางกิโลเมตร และมเีมืองโอหร์ิดและสะตรูดำ้ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลฯ 
น ำท่ำนนัง่เรือชมเมืองโอหร์ิด ท่ีตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบฯ เป็นเมืองท่ีมี

ความใหญ่ท่ีสุดของบริเวณริมทะเลสาบฯแห่งน้ีท่ีมีประชากรอาศัยอยู่

ประมาณ 42,000 คน และเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีโบสถม์ากถึง 365 หลงั 
ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นเพ่ือใหเ้ป็นสญัลกัษณข์องการเขา้ท าพิธีวนัละหน่ึงแห่งและเมื่อ

ครบทุกแห่งก็จะเป็นเวลาหน่ึงปีพอดี นอกจากน้ันเมืองน้ียังเต็มไปความ

สวยงามของการปลกูสรา้งบา้นและสถานท่ีต่างๆท่ีสวยงาม ซ่ึงไดร้บักำรข้ึน

ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 ใหท่้านได้ชมความสวยงามของเมืองเก่าโอห์ริด ท่ีเป็นเสมือนเมืองทาง

ศาสนาและมีความส าคญัท่ีเป็นจุดศูนยก์ลางดา้นวฒันธรรม ซ่ึงโบสถว์ิหาร

ส่วนใหญ่ไดถู้กสรา้งขึ้ นในยุคของไบแซนไทน์และในยุคของบุลกาเรียน และ

ท่ีเหลืออยูทุ่กวนัน้ีก็เป็นส่วนของพวกเซอรเ์บียท่ีปกครองในอดีตของยุคกลาง  
น าท่านชมดา้นนอกของ โบสถเ์ซนตโ์จวำน คำนิโอ (St.Jovan Kaneo 
Church) เป็นโบสถ์สไตลค์ริสต์ออโธดอกซ์ สรา้งขึ้ นเพ่ือมอบใหก้บันักบุญ
จอห์น ซ่ึงถือว่าเป็นผูท่ี้มีช่ือเสียงคนหน่ึงของมาซีโดเนีย โบสถ์แห่งน้ีตั้งอยู่

บนเชิงหน้าผาเหนือจากระดับน ้าทะเล สามารถมองเห็นวิวของทะเลสาบ

โอหริ์ด ณ จากจุดน้ีไดอี้กดว้ย 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 HOTEL TINO SVETI STEFAN หรือเทียบเท่ำ OHRID 
วนัที่หำ้ เมืองโอหร์ิด-เมืองพริซเร่น-ซิตี้ ทวัร ์ 17 ตลุำคม 2560 
08.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์

 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองพริซเร่น (PRIZREN) ท่ีตั้งอยู่ทางเหนือ 
ระยะทางห่างประมาณ 260 กม. เมืองพริซเร่น (ท่ีในอดีตเคยเป็นเมือง
ศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์ของอาณาจักรเซอร์เบีย ) เป็นเมืองแห่ง
ประวัติศาสตร์ของโคโซโวซ่ึงอยู่ติดกับมาซีโดเนียและแอลบาเนีย ซ่ึง

ประชาชนส่วนมากจะเป็นชาวแอลบาเนียน ตวัเมืองจะตั้งอยู่บนส่วนลาดชนั

ของภเูขาซาร ์  

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
 น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนไปยงัโคโซโวสู่ เมืองพริชเร่น น าท่านเดิน

เท่ียวชมเมืองพริซเร่น บริเวณรอบๆ River Bistrica ท่ีอยู่กลางเมือง เร่ิม

จาก Sinan Pasha Mosque หรืออนุสาวรียใ์นยุคของกษัตริยอ์อตโตมานท่ี 
16 และยงัมีอนุสาวรียข์องกษัตริตยใ์นยุคออตโตมนัอีกแห่งซ่ึงอยู่ใกล้ๆ กนั

คือ Gazi Mehment Hamam ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีไดจ้ดัเป็น Art Gallery ไป
แลว้ในปัจจุบนั   

 

18.00 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
 HOTEL THERANDA หรือเทียบเท่ำ PRIZREN 

วนัที่หก เมืองพริซเร่น-เมืองสโคเพีย 18 ตลุำคม 2560 

08.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์

 น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนไปยงัมาซีโดเนียสู่ เมืองสโคเพีย (SKOPJE)  
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ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของมาซีโดเนีย ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นใต ้ระยะทางห่างประมาณ 

80 กม. เมืองสโคเพีย เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของมาซิโดเนีย

เป็นศูนยก์ลางทางการเมือง ทางวฒันธรรม และทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเซอรเ์บียและบลัแกเรีย ในอดีตสนันิษฐานว่า

มีการตั้งถ่ินฐานท่ีสโคเพียตั้งแต่ 4,000 ปีก่อนคริสตกาล  
น าท่านไปชมดา้นนอกของ ป้อมปรำกำรคำเล่ (Kale Fortress) ซ่ึงตั้งอยู่
บริเวณท่ีสูงของเนินเขาในหุบเขาสโคเพียและเป็นจุดท่ีชมเมืองสโกเพียได้

สวยงาม ส่วนของป้อมปราการท่ีเป็นส่วนเก่าท่ีสุดมีความยาวประมาณ 121 

เมตร เป็นการสรา้งในรูปแบบท่ีน ากอ้นหินกอ้นใหญ่ท่ีตบแต่งเรียบรอ้ยและ

น ามาไวด้า้นนอก และส่วนดา้นในจะเป็นหินกอ้นเล็กถูกสรา้งขึ้ นโดยในราว

ศตวรรษท่ี 6 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนแห่งไบแซนไทน์ ผูท่ี้มีแหล่งก าเนิดอยู่

ท่ีหมู่บา้นทาโอเรียนใกลก้บักรุงสโคเพีย หลงัจากเมื่อปี ค.ศ. 518 เมืองน้ี

และส่ิงโบราณสถานหลายแห่งไดถู้กท าลายโดยการเกิดแผ่นดินไหวอย่าง

รุนแรง จึงท าใหอ้งคจ์กัรพรรดิฯ ไดต้ดัสินใจท่ีจะท าอะไรบางอย่างใหก้บับา้น

เกิดของพระองค ์จึงไดเ้ร่ิมก่อสรา้งส่ิงต่างๆขึ้ นมาหลายอยา่ง 

 

 

 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 

น าท่านไปชม สะพำนหิน (Stone Bridge) ซ่ึงไดก้ลายเป็นสญัลกัษณข์อง
เมืองน้ี ถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 6 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนแห่งไบแซน

ไทน์เช่นเดียวกนั สะพานน้ีมีความยาวประมาณ 214 เมตรและส่วนโคง้ท่ีใต้

สะพาน 13 ช่อง ซ่ึงจักรพรรดิท่ีได้เขา้มาปกครองก็ได้พยายามท าการ

ก่อสรา้งเพ่ิมเติมเพ่ือใหเ้ป็นท่ีระลึก จากน้ันน าท่านไปยงั พอรต์ำ้ มำซีโด

เนีย (Porta Macedonia) ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นเพ่ือใหเ้ป็นประตูชยัตั้งอยู่ ท่ีจตุัรสั
เพลล่า และเพ่ือเป็นการประกาศอิสรภาพของมาซีโดเนียท่ีมีมา 20 ปี ซ่ึง

พ้ืนผิวภายนอกของประตูชัยน้ีได้ถูกตบแต่งด้วยหินอ่อนและมี การท า

ลวดลายให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของชาติฯ และภายในก็ยังมีหอ้งท่ีถูก

ตกแต่งอยา่งสวยงามพรอ้มกบัหอ้งขายของท่ีระลึกอีกดว้ย 
น าท่านไปชมความสวยงามของ จัตุรัสมำซิโดเนีย (Macedonia City 
Square) พรอ้มกบัชม อนุสำวรียอ์เล็กซำนเดอรม์หำรำช (Alexander the 
Great) ซ่ึงไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองหลวง เป็นรูปป้ันท่ีอเล็กซานเด
อรม์หาราชก าลงันัง่อยูบ่นหลงัมา้คู่ใจในการออกศึกท าสงครามท่ีมีช่ือวา่ 
 บูซำเฟลสั อนุสาวรียแ์ห่งน้ีถูกสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นการร าลึกถึงท่ีประเทศไดร้บั

เอกราชมา 20 ปีและเสร็จเรียบรอ้ยเมื่อวนัท่ี 8 กันยายน ปี ค.ศ.2011 

อนุสาวรีย์แห่งน้ีตั้งอยู่บนกลางน ้ าพุ ซ่ึงตรงกลางมีเสาทรงกลมท่ีมีฐาน

ดา้นบนสูงถึง 10 เมตร และรูปป้ันตั้งอยู่บนเสารูปทรงกลมท่ีสูง 4.5 เมตร 

ส่วนของเสาประกอบไปดว้ยสามส่วนของการตกแต่งดว้ยงาชา้งท่ีไดแ้กะสลกั

ภาพอันสวยงามทางด้านประวัติศาสตร์และสลับกับรูปแหวนท่ีท าด้วย

บรอนซ ์และนอกจากน้ันยงัการตกแต่งรอบบริเวณน ้าพุดว้ยเสาบรอนซท่ี์สูง

ถึง 3 เมตรดว้ยรปูทหารแปดคน มีรปูสิงโตท่ีเป็นบรอนซแ์ปดตวัท่ีมีความสูง

ถึงตวัละ 2.5 เมตร และสิงโตส่ีตัวยงัพ่นน ้าออกมา และท่ีส าคญัน ้าพุแห่งน้ี

สามารถท่ีจะเปล่ียนรปูไดต้ามเสียงเพลงอีกดว้ย                      

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
  HOTEL PARK หรือเทียบเท่ำ SKOPJE 

วนัที่เจ็ด เมืองสโคเพีย–เมืองรีล่ำ-เมืองโซเฟีย 19 ตลุำคม 2560 

06.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์

 น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนไปยงับัลแกเรียสู่ เมืองรีล่ำ (RILA) ท่ีตั้งอยู่
ทางดา้นใต ้ระยะทางห่างประมาณ 190 กม. เมืองรีล่า เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่บน

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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ภูเขาทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ เป็นภูเขาสูงท่ีสุดของบลัแกเรีย

และเทือกเขาบอลข่าน โดยมียอดเขาช่ือ  มำซูล่ำ  (Masula)  สูงจาก
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,925 เมตร 
น าท่านไปชม อำรำมมรดกโลกรีล่ำ (Rila Monastery) เป็นอารามของ
คริสตนิ์กายออรโ์ธดอกซท่ี์มีช่ือเสียงท่ีสุดและมีผูเ้ยี่ยมชมมากท่ีสุดของบลักา

เรีย ตั้งอยู่บนจุดท่ีมีทิวทัศน์สวยงามของภูเขารีล่า ท่ีระดับความสูง 1,147 
เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ซ่ึงสามารถมองเห็นแม่น ้าริลสกา้และดรุสย่าวิทซ่า 

ท่ีไหลอยูเ่บ้ืองล่างไดอ้ย่างสวย และรบัรองจากองคก์ารยูเนสโก (UNESCO) 
ขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1983  
น าท่านชมความสวยงามของวิหาร ท่ีก่อตั้งขึ้ นในคริสต์ศตวรรษท่ี 10 โดย 

นักบุญจอหน์แห่งรีลำ (St.John of Rila) ผูถื้อสนัโดษและใชชี้วิตเงียบใน
ถา้และไดร้บัยกย่องเป็นนักบุญโดยนิกายออรโ์ธดอกซ ์อาศรมและหลุมศพ

ของท่านกลายเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ และไดก้ลายเป็นอารามซ่ึงมีบทบาท

ส าคัญในด้านจิตวิญญาณและสังคมของบัลแกเรียยุคกลาง อารามน้ีถูก

ท าลายด้วยไฟไหมใ้นตอนต้นของคริสต์ศตวรรษท่ี 19 และได้รับการ

ปฏิสงัขรณ์ขึ้ นใหม่ระหว่างคริสตศ์ักราช 1834-1862 รูปแบบของอาราม

เป็นตัวอย่างท่ีชัดเจนของศิลปะสมัยบัลแกเรียน เรอเนสซองส์ ในราว

คริสต์ศตวรรษท่ี 18-19 และเป็นสัญลักษณ์แห่งการตระหนักรู ้ถึง

เอกลกัษณท์างวฒันธรรมสลำวิค (Slavic) หลงัจากท่ีตกอยู่ใตก้ารปกครอง
ของชนชาติอ่ืนมานับหลายศตวรรษ อารามรีล่า ถือเป็นเป็นศูนยก์ลางของ

จิตวิญญาณท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศบัลแกเรีย และเป็นจุดหมายในการ

เดินทางแสวงบุญของคริสต์ศาสนิกชนในนิกายออร์โธดอกซ์จากทัว่โลกท่ี 

นักบุญเซนตอิ์วำน ริลสก้ี (St.Ivan Rilski) แห่งอารามรีล่า ซ่ึงมีบทบาท

อย่างมากในการต่อสูเ้ร่ืองการกดขี่ทางชาติพันธุ์ในสมยัการยึดครองของ

จกัรวรรดิออตโตมนั อารามแห่งน้ีถือเป็นอนุสรณส์ถานของสถาปัตยกรรม

และความมัง่คัง่ของวฒันธรรมและศิลปะของบลัแกเรีย สญัลกัษณร์ูปเคารพ 

(Icon) ท่ีอารามน้ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและทาดว้ยทองค าแทเ้พียงแห่งเดียวใน
บัลแกเรีย นอกจากน้ีอารามเป็นแหล่งสะสมทรัพย์สมบัติและวัสดุ

วรรณกรรมอายุกวา่รอ้ยปี อีกเป็นจ านวนมาก 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 จากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองโซเฟีย (SOFIA) ซ่ึงตั้งอยู่ทางดา้น
เหนือ ระยะทางห่างประมาณ 100 กม. เมืองโซเฟีย เป็นเมืองหลวงและ

เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของสาธารณรฐับลักาเรีย และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในเร่ือง

จ านวนประชากรเป็นอนัดบัท่ี 47 ของสหภาพยุโรป ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาวีโต

ชาทางดา้นตะวนัตกของบลัแกเรีย เป็นเมืองศูนยก์ลางของการขนส่งสินคา้

ทางบกท่ีส าคญัของคาบสมุทรบอลข่าน ในอดีตกว่า 2,400 ปี เคยเป็นท่ีอยู่
อาศัยของชนเผ่าเซลติค และมีประวติัศาสตร์ท่ีเก่าแก่ในราวศตวรรษท่ี 5 

ก่อนคริสตกาล ซ่ึงมีช่ือเรียกเมืองน้ีวา่ เซอรด์ิกำ้ (Serdica) ท่ีมาจากชนเผ่า
เซอรดี์ท่ีมาตั้งถ่ินฐานท่ีบริเวณแห่งน้ี  
น าท่านไปชม อำคำรรฐัสภำ (Parliament Building) ซ่ึงมีค าขวญัท่ีผูกใจ
อยู่เหนือประตูทางเขา้เป็นภาษาบลักาเรีย ท่ีมีความหมายว่า “รวมกันท ำ
ใหเ้รำแข็งแกร่ง” (United we are strong) ตึกหลงัน้ีไดร้บัการบูรณะ
หลงัจากท่ีไดร้บัความเสียหายหลายครั้งซ่ึงครั้งสุดทา้ยไดถู้กบูรณะขึ้ นโดย

สถาปนิกชาวบลัแกเรีย คอนสแตนตนิ อิวำโนวิช  
น าท่านผ่านชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (St.Sophia Church) ซ่ึงเป็นโบสถ์

คริสตจักรท่ีอยู่ใกล้ๆ กันไดอี้กดว้ย จากน้ันน าท่านชมอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีมี

 
 
 
 
 
 
 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ความสวยงาม และยงัไดช่ื้อว่าเป็นโบสถ์ยิวท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปตะวนัออก

เฉียงใต ้และใหญ่เป็นอนัดบัสามในทวีปยุโรป 

19.00 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
 HOTEL RAMADA หรือเทียบเท่ำ SOFIA 

วนัที่แปด เมืองโซเฟีย-เมืองพลอฟดิฟ-เมืองเวลคีอเทอรโ์นโว 20 ตลุำคม 2560 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์

 น าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองพลอฟดิฟ (PLOVDIV) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้น
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ระยะทางห่างประมาณ 190 กม. พลอฟดิฟ เป็นเมือง

ศูนยก์ลางการบริหารและการปกครองของจงัหวดัพลอฟดิฟ ท่ีมีความใหญ่

เป็นอนัดบัสองของประเทศ มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 350,000 คน 
น าท่านชม เมืองเก่ำพลอฟดิฟ (Plovdiv Old City) ส่วนท่ีเก่าแก่ของตัว
เมืองไดร้บัการอนุรกัษ์ทางสถาปัตยกรรม ซ่ึงท าให ้พลอฟดิฟ ยงัคงมีกล่ิน

อายของยุคเรอเนสซองจนถึงปัจจุบนั สภาพตึกรามบา้นช่องยงัคงอนุรกัษ์ไว ้

ซ่ึงรูปแบบเดิมเป็นท่ีน่าประทับใจของนักท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมเยือน เดินชม

เขตเมืองเก่าบนถนนท่ีปดูว้ยแผ่นหินแบบโบราณ  
น าท่านชม โบรำณสถำนโรงละครกลำงแจง้แบบโรมัน (Philippopolis 
Theatre) อายุกว่า 2 ,000 ปี ท่ียังคงสภาพสมบูรณ์ และสภำโรมัน 
(Roman Forum)   
น าท่านชม สุเหร่ำโบรำณ (Dzhumaya Mosque) สรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 
14 ในช่วงการปกครองของออคโตมันเติร์ก โดยสรา้งทับลงไปบนโบสถ์

คริสต์เก่าเซนต์เพตกา้ ใชเ้สาขนาดใหญ่ส่ีเสาคร่อมเหนือโถงใตดิ้น 9 โถง 

โดมสุเหร่าเคลือบทับดว้ยตะกัว่ และมีหอขานสูงถึง 23 เมตร นอกจากน้ัน

ท่านยงัจะไดช้ม โรงอำบน ้ำแบบตุรกีโบรำณ (Turkish Ancient Bath) 
อายุยอ้นหลังไปในคริสต์ศตวรรษท่ี 16 ท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์ ปัจจุบันใช้

เป็นศนูยว์ฒันธรรม 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 

น าท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองเวลีคอเทอรโ์นโว (VELIKO TARNOVO) 
ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นเหนือระยะทางห่างประมาณ 70 กม.โดยเดินทางผ่านขา้ม

พรมแดนโรมาเนียไปยงับลักาเรีย ท่ีด่านอารบ์านาสซี ซ่ึงเป็นหมู่บา้นเก่าแก่

แหล่งชุมชนของชาวแอลบาเนียและชาวกรีกท่ีเขา้มาตั้งรกรากตั้งแต่สมัย

ศตวรรษท่ี16  
น าท่านชมซากปราสาทปรกัหกัพงัอนัโดดเด่นของเมือง ปรำสำทซำรีเวทส ์

(Tsarevets Castle) ซ่ึงตั้งอยู่บนเนินเขาซารีเวทส ์ซ่ึงในระยะแรกไดส้รา้ง
เป็นป้อมปราการของอาณาจกัรบลัแกเรียนท่ีใชส้ าหรบัเป็นก าแพงต่อตา้น

ขา้ศึกในปี ค.ศ.1939 ก็ตกเป็นของพวกออตโตมานหลังจากท่ีลอ้มไว ้3 

เดือน ชมภายในตวัอาคารและป้อมปราการซ่ึงรายลอ้มอยู่ ปัจจุบนัไดม้ีการ

ท านุบ ารุงรกัษาเอาไวม้ากมายพอสมควร 
น าท่านชม โบสถเ์ซนตดิ์มิตรี้ อสั (St.Demetrius Church) แห่งเทสซาโลนี
ก้ี แมจ้ะผ่านการท าลายโดยแผ่นดินไหวหรือแมแ้ต่การถูกปลน้โดยโจร ก็ถือ

วา่เป็นโบสถท่ี์มีการบ ารุงรกัษาเป็นอยา่งดีของบลัแกเรีย 
จากน้ันอิสระใหท่้านไดเ้ดินเท่ียวในยา่น Gjurko Street ตามอธัยาศยั  

 

19.30 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
 HOTEL YANTRA GRAND หรือเทียบเท่ำ VELIKO TARNOVO 

วนัที่เกำ้ เมืองเวลีคอเทอรโ์นโว-กรุงบูคำเรสต ์ 21 ตลุำคม 2560 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์

 น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนระหว่างประเทศบัลแกเรีย เขา้สู่ประเทศ  
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โรมาเนีย 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 

หลงัจากน้ันน าท่านเท่ียวชม กรุงบูคำเรสต ์(BUCHAREST)ท่ีไดร้บัสมญา
นามว่า “ปารีสน้อยแห่งยุโรป” ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัออกเฉียง ระยะทาง
ห่างประมาณ 180 เมืองบคูาเรสต ์เป็นเมืองหลวง เมืองอุตสาหกรรมและ

เศรษฐกิจของประเทศโรมาเนีย เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของโรมาเนีย ตั้งอยู่

ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศท่ีและตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้ าแดมโบวิตา มี

ประชากรอยู่ประมาณ 2 ลา้นคน เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับ 6 ของ

สหภาพยุโรป  
น าท่านถ่ายรูป อำคำรรฐัสภำหรือท ำเนียบประธำนำธิบดีของโรมำเนีย 

(Parliament Palace)ท าเนียบประธานาธิบดีท่ีใหญ่โตโอฬารของ

ประธานาธิบดีเชาเชสคู และ นางเอลินา ภรรยาผู ้ซ่ึงอยากมีชีวิตหรูหรา

ประหน่ึงเอวิตา้ เปรอง อาคารรฐัสภาน้ีไดช่ื้อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 

ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรฐัอเมริกา และมีจ านวนหอ้งมากถึง 

6,000 หอ้ง สรา้งแบบสถาปัตยกรรมโรมาเนีย ทั้งโครงสรา้งและการ
ตกแต่ง ทั้งภายนอกและภายในอาคาร แต่ละหอ้งตกแต่งอย่างวิจิตรตระการ

ตา โดยเฉพาะหอ้งแกรนดบ์อลรมู ท่ีได ้มี การตกแต่งโคมไฟประดบัโบฮีเมีย

น ้าหนักถึง 5 ตนั ปพ้ืูนดว้ยพรมเปอรเ์ซียผืนใหญ่ หอ้งรบัรองซ่ึงสรา้ง จาก

หินอ่อนจากประเทศอิตาลี ใหท่้านไดส้มัผัสถึงความโอ่อ่า ความยิ่งใหญ่ของ

อาคารรฐัสภาท่ีใชง้บประมาณมหาศาลในการก่อสรา้งมหาศาลถึง 3 ลา้น

ลา้นยโูร 
น าท่านเท่ียวชมเมืองและแวะถ่ายรูป (หากรถสามารถจอดได้) ชมจตัุรัส

แห่งกำรปฎิวตัิ (Revolution Square) โอเปร่ำเฮำ้ส ์(Opera House) คลบั

ทหำรแห่งชำติ (National Military Academy) ผ่านชม "ประตูชัย" ซ่ึง

ตั้งอยู่บนถนน KISSELEFF ซ่ึงสรา้งเลียนแบบประตูชัย ในกรุงปารีส ใน

สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย (Romanian Athenaeum)  

จากน้ันน าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑห์มู่บำ้นทอ้งถิ่น (VILLAGE MUSEUM) 

ซ่ึงจดัวา่เป็นพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวีปยุโรป 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

19.00 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  
 HOTEL NOVOTEL หรือเทียบเท่ำ BUCHAREST 

วนัที่สิบ กรุงบูคำเรสต-์เมืองซินำญ่ำ-บรำน-ซิบวิ 22 ตลุำคม 2560 
07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์

 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองซินำญ่ำ (SINAIA)  
น าท่านเยี่ยมชม ปรำสำทเปเลส (Peles Castle) ซ่ึงตั้งอยู่ในหุบเขาบูเซ

กิใกลกับัเมืองซินาญ่า เป็นปราสาทท่ีประทบัในฤดรูอ้นของกษัตริย ์ปราสาท

แห่งน้ีไดร้บัการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งท่ีสวยท่ีสุดในโลก เน่ืองจาก

ตั้งอยู่กลางป่าสนบนเทือกเขาคาร์เปเทียน ปราสาทน้ีถูกสร้างขึ้ นโดย

เจา้ชายคาลอสท่ี 1 กษัตริยแ์ห่งโรมาเนียในสมยัศตวรรษท่ี 19 ใชเ้วลา

สรา้งนานถึง 10 ปี โดยเร่ิมปี ค.ศ.1873-1973 ความงดงามของปราสาท

แห่งน้ี มิใช่อยูท่ี่ความยิ่งใหญ่ของตวัปราสาทแต่อยู่ท่ีการตกแต่งภายในอย่าง

หรูหรางดงาม เป็นปราสาทท่ีรวบรวมงานศิลปะท่ีสวยงามมากมายจาก

ประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น โคมไฟระยา้จากอิตาลีรูปภาพติดผนังจาก

ฝรัง่เศสฯ  
น าท่านเขา้ชม วิหำรซินำญ่ำ (Sinaia Monastery) ซ่ึงเป็นวิหารคู่เมืองซิ

นาญ่าในรูปแบบศิลปะไบเซนไทน์ ภายในมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังท่ี

สวยงาม ถูกสรา้งขึ้ นโดยเจา้ชายมิเฮลหลงัจากท่ีไดเ้สด็จกลบัจากท าพิธีจาริก

 
 
 
 
 
 
 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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แสวงบุญภูเขาซียาย วิหารหลงัแรกไดถู้กส าเร็จในปี ค.ศ. 1690-1695 มี

พระจ าวัดอยู่ 12 องค์ และในระหว่างสงครามรัสเซียเตอร์กิส ปี ค.ศ.

1735-1739 โดยพวกออตโตมานก็บุกเขา้ท าลายและเผา ส่วนพวกพระก็

ไดน้ าส่ิงของมีค่าต่างๆฝังไวใ้ตร้ะฆงัใหญ่                  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองบรำน (BRAN) ท่ีตั้งอยู่ทางด้านตะวันออก 

ระยะทางห่างประมาณ 30 กม. เมืองบราน เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงมากอีก

เมืองหน่ึงของโรมาเนีย เมืองซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นท่ีอยู่ของแวมไพรห์รือแดร๊กคูล่า 

น าท่านเขา้ชม ปรำสำทบรำน (Bran Castle) หรือท่ีรูจ้กักนัในนามของ
ปรำสำทแดร๊กคูล่ำ(Dracula’s Castle) ปราสาทน้ีถูกสรา้งขึ้ นในใน

ศตวรรษท่ี 14 เป็นปราสาทท่ีไดร้บัการยกย่องว่าสวยงามท่ีสุดในโรมาเนีย 

ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นป้อมควบคุมเสน้ทางการคา้และ

เก็บภาษีระหว่างแควน้วาลันเซียและแควน้ทรานซิลวาเนีย ภายในตัว

ปราสาทมีหอ้งต่างๆมากมาย ซ่ึงจดัแสดงวิถีความเป็นอยู่ หอ้งแสดงอาวุธ

โบราณ ตูโ้บราณอายุหลายรอ้ยปีท่ีแกะสลกัลวดลายสวยงดงาม นอกจากน้ี

ยงัมีการจดัแสดงส่ิงของเคร่ืองใชอี้กมากมาย ใหท่้านไดช้มและถ่ายรูปตาม

อธัยาศยั 
หลังจากน้ันมุ่งหน้าตะวนัตกสู่เมืองซิบิว(Sibiu) เมืองท่ีเมื่อปี ค.ศ.2007 
ไดร้บัเกียรติใหเ้ป็นเมืองหลวงแห่งวฒันธรรมยุโรปเลยทีเดียว (European 
Capital of Culture 2007) ขึ้ นฃื่อว่าเป็นสถานท่ีสวยงามท่ีสุดในยุโรปอยู่
ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองบดูาเรสต ์(Bucharest) แห่งทรานซิล
เวเนีย (Transylvania) ตั้งอยุ่ทางตอนกลางของประเทศ เป็นศูนยก์ลาง

ทางวฒันธรรมท่ีส าคญัทีสุดของโรมาเนีย (Romania) เป็นประเทศท่ีใหญ่

ท่ีสุดในยุโรปตะวนัออกเฉียงไต ้

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
 HOTEL RAMADA หรือเทียบเท่ำ SIBIU 

วนัที่สิบเอ็ด ซิบิว-ทิมิโชวอำร่ำ-เบลเกรด 23 ตลุำคม 2560 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์

 น าท่านชมจตัุรสัฮูเอท (Huet Square) ซ่ึงเป็นจัตุรัสใจกลางเมือง เป็น

สถานท่ีท่ีผูค้นมาพบปะและสงัสรรค ์น าท่านแวะถ่ายรปูกบัสะพำนโกหก  

(Liar’s bridge) ซ่ึงคนในสมยัก่อนเช่ือวา่หากพดูโกหก สะพานแห่งน้ี จะทรุด

ตวัลง จากน้ันอิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นในเมืองและเก็บภาพอาคารสวยงามท่ี

สรา้งไวโ้ดดเด่น 

หลงัจากน้ันเดินทางสู่เมืองทิมิโชวอำรำ่ (Timisoara) ประเทศโรมำเนีย  

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 

น าท่านชมเมือง เมืองทิมิโชวอำร่ำ (Timisoara) ประเทศโรมำเนีย เป็น
เมืองใหญ่เป็นท่ี 4 ของประเทศโรมาเนีย ถูกขนานนามใหเ้ป็นเมืองดอกไม ้

เพราะแวดลอ้มไปดว้ยสวนเขียวขจีและดอกไมส้วย เป็นเมืองท่ีมีบรรยากาศ

โรแมนติกในแถบทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนแห่งน้ี 
หลังจากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองเบลเกรด (BELGRADE) ประเทศ
เซอรเ์บียเป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเซอรเ์บีย มีการตั้ง

ถ่ินฐานครั้งแรกในบริเวณน้ีตั้งแต่สมยัก่อนยุคประวติัศาสตร ์เมื่อ 5 ,700-

4,800 ปีก่อนคริสตศ์ักราช จุดเร่ิมตน้ของเมืองถูกก่อตั้งโดยชาวเคลต์กลุ่ม 
Scordisci ในศตวรรษท่ีสามก่อนศริสตศกัราช ก่อนจะกลายมาเป็นท่ีตั้งของ
เมืองโรมนัในนาม Singidunum นับแต่อดีตมาเบลเกรดเป็นป้อมปราการท่ี
ส าคญัใหแ้ก่ชนกลุ่มต่างๆตลอดระยะเวลากว่าสองพนัปี ถูกท าลายแลว้สรา้ง
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กลบัขึ้ นมาใหมห่ลายสิบครั้งดว้ยประชาการกว่า 1,600,000 คน ปัจจุบนัน้ี 
เบลกราดก็ถือเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดในกลุ่มประเทศท่ีอดีตเคยรวมตัวกนัเป็น

ยูโกสลาเวีย เป็นท่ีตั้งของสนามบินท่ีเพียงแห่งเดียวในการเดินทางเขา้สู่

เซอรเ์บีย นับไดว้่าเป็นศูนยก์ลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา การ

คมนาคมและการท่องเท่ียวของประเทศ ป้อมปราการ Kalemegdan อายุ

กว่าสองพนัปีเป็นสถานท่ีนักท่องเท่ียวไปควรพลาด รวมถึงควรไดม้ีโอกาส

ชมความของโบสถ์คริสต์แบบออโธด็อกท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ีช่ือว่า โบสถ์

เซนต์ซาวา St. Sava อีกสถานท่ีเล็กๆ แต่ถือว่าเป็นสถานท่ีส าคญัของ

เซอรเ์บียก็คือ สุสานตีโต ผูร้วมชาติยโูกสลาเวียในอดีต 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร      
 HOTEL QUEEN ASTRORIA หรือเทียบเท่ำ BELGADE 

วนัที่สิบสอง เบลเกรด-โมคร่ำ โกร่ำ-วิเซกรำด- เมืองซะลำดิบอร ์ 24 ตลุำคม 2560 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทโพลำ (Topola) 

หลงัจากน้ันน าท่านเขา้ชม OPENACC ROYAL MAUSOLEUM หรือท่ีรูจ้กั
ในนามSt.George Church เดิมกษัตริย ์King Peter I แห่งยโูกสลาเวีย ไดม้ี
พระราชประสงคใ์หส้รา้งข้ึนเพ่ือเป็นโบสถท่ี์ใชส้ าหรบัฝังพระศพของกษัตริย ์

ราชวงศ ์และจารึกช่ือขุนนางผูร้บัใชร้าชวงศ ์อยา่งไรก็ตามเน่ืองดว้ยสงคราม

ในแถบคาบสมุทรบอลขา่น และสงครามโลกครั้งท่ี 1 ท าใหโ้บสถด์งักล่าวไม่

สามารถด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ดิมได ้โดยไดม้ีตกแต่งโมเสก

ประติดประต่อเป็นภาพภายในโบสถแ์ทน น าท่านชมความงามภายในโบสถ์

ท่ีประดบัดว้ยโมเสก 

น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองโมคร่ำ โกร่ำ (Mokra Gora) เป็นหมูบ่า้น
ท่ีตั้งอยูท่างดา้นเหนือของภเูขา ซะลาติบอรท่ี์มีความลาดเอียงของพ้ืนท่ี แต่

มีความส าคญัทางดา้นประวติัศาสตร ์ท าใหเ้ป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียว ซ่ึง

กลายเป็นสถานท่ีท่ีไดร้บัความนิยมหลงัจากท่ีไดม้ีการก่อสรา้งทางรถไฟท่ี

เรียกวา่ ซารก์าน แปด ซ่ึงเป็นหน่ึงเดียวในโลกท่ีมีรถไฟวิ่งผ่านทิวทศัน์

เสมือนหน่ึงมาจากฟากฟ้าท่ีเหมือนกบัเลขแปด 

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
 จากน้ันใหท่้านไดส้มัผสั และนัง่รถไฟเครื่องจกัรไอน ้ำ Sargan 8 Train ชม

วิวทิวทศัน์ ระยะทางประมาณ 15 กม.ผ่านอุโมงค ์20 แห่ง กบัสะพาน 10 

แห่ง รางรถไฟน้ีมีความกวา้งของรางท่ีแคบท่ีสุดเพียง 760 มม./30น้ิว

เท่าน้ัน ซ่ึงเป็นรถไฟท่ีไดม้ีการอนุรกัษ์ และมีความส าคญัของในอดีตท่ีวิ่ง

จากซาราเจโวไปยงัเมืองเบลเกรด และไดห้ยุดท าการในปี ค.ศ.1974 และ

ในปี ค.ศ.1999-2003 ส่วนของซารก์านก็ไดถู้กก่อสรา้งขึ้ นมาเพ่ือส าหรบั

นักท่องเท่ียว น าท่านออกเดินทางไปยงั หมู่บำ้นดระเวนกรำด 

(Drvengard Village) ท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัโมคร่า โกร่าและวิเซกราด ซ่ึงเป็น
หมูบ่า้นท่ีถูกสรา้งขึ้ นในลกัษณะท่ีบ่งบอกในดา้นวฒันธรรม โดยผูก้ ากบั

ภาพยนตร ์อีเมียร คสูทริูค่า ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือภาพยนตรช่ื์อ Life is a Maracle  
น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองซะลำติบอร ์(Zlatibor) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่
บนเนินเขาไดนาริค ท่ีอยูท่างดา้นตะวนัตกของประเทศ เทือกเขาน้ีมีพ้ืนท่ี

ประมาณ 300 ตร.กม. ซ่ึงบริเวณแห่งน้ีเต็มไปดว้ยรีสอรต์ท่ีพกัตากอากาศ

อยูส่งูกวา่ระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,000 เมตร เป็นเมืองท่ีมีอากาศเย็น
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สบายในหน้ารอ้นท่ีมีระยะความยาวของวนันาน และจะมีหิมะปกคลุมตาม

ยอดเขาในฤดหูนาว  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
 HOTEL MIR หรือเทียบเท่ำ ZLATIBOR 

วนัที่สิบสำม เมืองซะลำดิบอร-์เบลเกรด 25 ตลุำคม 2560 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  
 น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบลเกรด (Belgrade) เป็นเมืองหลวง และเมือง

ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเซอรเ์บีย คาดวา่มีการตั้งถ่ินฐานครั้งแรกในบริเวณ

น้ีตั้งแต่สมยัก่อนยุคประวติัศาสตร ์เมื่อประมาณ 4,800 ก่อนคริสตกาล ท่ีตั้ง
ของเมืองก่อตั้งโดยพวกเคลตใ์นศตวรรษท่ี 3 ก่อนคริสตกาล ก่อนจะกลาย
มาเป็นท่ีตั้งของอาณาจกัรโรมนัแห่งซินกิดนัูม 

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
 น าท่านชมความสวยงามของเขตเมืองเก่า ชม Tito’s grave เป็นสถานท่ี

ระลึกถึงอดีตประธานาธิบดี ของยโูกสลาเวีย แวะชม จตัรุสั Teraze เป็น
จตุัรสัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมือง Belgrade และมีประวติัศาสตรท่ี์น่าสนใจ
มากมายใหอิ้สระท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 
จากน้ันน าท่านสู่ยา่นถนนคนเดินเล่นและชอ้ปป้ิงท่ียา่นเก่าแก่ Knez 
Mihailova ของเมืองเบลเกรด  

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
 HOTEL QUEEN ASTORIA หรือเทียบเท่ำ BELGADE 

วนัที่สิบสี่ เบลเกรด-โนวิซำด-เบลเกรด-เวียนนำ 26 ตลุำคม 2560 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโนวิซำด (Novisad) เมืองใหญ่อนัดบั 2 ของ

ประเทศเซอรเ์บียท่ีตั้งอยูท่างตอนเหนือของประเทศ เป็นศนูยก์ลางดา้น 

วฒันธรรมและเศรษฐกิจของประเทศ  น าท่านเดินชมเมืองสวยริมแม่น ้า

ดานูบ้ ท่ีมีพ้ืนท่ีเป็นถนนคนเดิน และสถานท่ีส าคญัต่างๆ มากมาย อาทิ โรง

ละครแห่งชาติ ศาลาว่าการเมืองอนังามสง่าในศิลปะแบบเรอเนสซองส ์

อนุสาวรียอ์ดีตนายกเทศมนตรีผูโ้ด่งดงัผูต่้อตา้นอาณาจกัรออตโตมนัเติรก์ 

ผ่านชมโบสถพ์ระแม ่มาเรีย ศิลปะแบบนีโอโกธิค ,สถานท่ีพ านักของบิชอป
ในนิกายเซอรเ์บียออรธ์อดอกซท่ี์งดงามดว้ยศิลปะแบบเซอรเ์บีย-ไบแซน

ไทน์ เชิญท่านเดินเล่นชมเมือง หรือชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
15.30 น. น าท่านเดินทางไปยงัสนามบินฯ เพ่ือท าการตรวจเอกสารในการเดินทาง  
18.20 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเวียนนา” โดยเท่ียวบินท่ี OS736 (บริการเสิรฟ์อาหารวา่ง

และพกัผ่อนบนเคร่ือง) 
 

19.40 น. เดินทางถึงสนามบินเวทชารท์ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
23.20 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยเท่ียวบินท่ี OS025 (รบัประทานอาหารและ

พกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 
 

วนัที่สิบหำ้ กรุงเทพฯ  

14.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  
*** รำคำ และโปรแกรมทวัรอ์ำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะของเงินบำทท่ีไม่คงท่ี / กำร
เปล่ียนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงน้ี ทำงบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผู ้

เดินทำงเป็นส ำคญั *** 



 

 

12 
 

ค่ำทวัรต์อ่ท่ำน : อตัรำค่ำบริกำรน้ีส  ำหรบัผูเ้ดินทำงตั้งแต ่15 ท่ำน ข้ึนไป 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุ 2-11 ปี (ไมเ่สริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

***ทำงบริษทัฯไม่มีบริกำรส ำหรบัลกูคำ้ที่ตอ้งกำรนอนหอ้ง Triple (หอ้ง

ส ำหรบัผูใ้หญ่ 3 ท่ำน) *** 

      129,900.- 
13,000.- 

120,000.- 
28,000.- 

2,300.- 

รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน-ลง ตำมรำคำน ้ำมนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็นจริงที่สำยกำรบิน 
ประกำศปรบั และที่มีเอกสำรยนืยนัเท่ำนั้น (คิด ณ วนัท่ี 12 มิ.ย. 2560 ) 

กำรจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณำจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ  ำล่วงหนำ้ 40,000 บำท/

ท่ำน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนำ้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือ

ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 
ท่ำนสำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เวียนนา-ทีราน่า-เบลเกรด-เวียนนา-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน

ออสเตรียน แอรไ์ลน์  
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 12 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ (ประเทศออสเตรีย) ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอำยุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 13 วนั คิดเป็น 65 ยโูร 
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 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 3 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 15 วนั คิดเป็น 45 ยโูร หรือขึ้ นอยู่กบัความพึง
พอใจของท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็น

กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

กำรยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋เคร่ืองบินท่ี

ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล 

(สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้ง
การนัตี มดัจ ากบัทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตี
ค่ามดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 40,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 40,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสำรในกำรใชย้ืน่วีซ่ำ : ประเทศออสเตรีย 

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำ (ใชเ้วลำยื่น 15 วันท ำกำร)  

1. หนงัสือเดินทำง (Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอยา่งนอ้ย 2 หนา้ตอ้งมีอายุการใช้

งานเหลือไมน่้อยกวา่ 6 เดือน นับจากหลงัวนัเดินทาง หนังสือเดินทางหา้มช ารุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งส้ินภายในหนังสือ

เดินทาง (ส าหรบัท่านท่ีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าดว้ย เพ่ือความ

สะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)  

2. รูปถ่ำย รูปถ่ำยสีหนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 น้ิว จ  ำนวน 2 ใบ (สดัส่วนใบหนา้โดยละเอียด

เฉพาะใบหนา้สูง 3 ซม. วดัจากหนา้ผากถึงคาง***) (ใชร้ปูสีพ้ืนหลงัขาวเท่าน้ัน ถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 

เดือนและตอ้งไมซ่ ้ากบัรปูวีซ่าท่ีมีในเล่ม สต๊ิกเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้ หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั) 

และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรปู และใหป้ระกบดา้นหนา้เขา้หากนั (กรุณา

อยา่ใหร้ปูเลอะหมึก และอยา่ใหร้ปูมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑตูจะไม่รบัรูปแบบน้ี ท่านอาจจะตอ้งถ่ายใหม)่ 

3. ส ำเนำทะเบียนบำ้น/บตัรประชำชน หรือ ส  ำเนำใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถำ้เคยเปล่ียน) 

4. หลกัฐำนกำรเงิน  

- กรณีผูเ้ดินทางออกค่าใชจ้่ายเอง ใช ้Bank Statement บญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน ของผูเ้ดินทาง ขอจากทาง

ธนาคารเท่าน้ัน ตอ้งเป็น Statement ตวัเต็มจากธนาคารเท่าน้ัน ไมใ่ช่ส าเนาจากสมุดบญัชี และ อพัเดทไมเ่กิน 15 วนั

หรืออยูใ่นเดือนท่ียื่นวีซ่าสถานทตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั และสถานทตูไมร่บัพิจารณาบญัชีฝากประจ า  

- กรณีผูเ้ดินทางไมไ่ดอ้อกค่าใชจ้่ายเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชีออมทรพัย(์ของผูท่ี้ออกค่าใชจ้่าย) ยอ้นหลงั 6 

เดือน  

5. หลกัฐำนกำรท ำงำน(ภำษำองักฤษและมีอำยุ 1 เดือน นบัยอ้นหลงัจำกวนันัดสมัภำษณ)์  
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- กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรบัรองการท างานจากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างานและช่วงเวลาท่ีอนุมติั

ใหล้าหยุด ตอ้งสะกดใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกิจการ ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้ส่วน พรอ้มทั้ง เซ็นช่ือรบัรองส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไมเ่กิน 3 เดือน) 

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชห้นังสือรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่(สถานทตูไมร่บั

เอกสารท่ีเป็นบตัรนักเรียน ไมว่า่เป็นช่วงปิดเทอม และตอ้งมีอายุ 1 เดือน นับยอ้นหลงัจากวนันัดสมัภาษณ)์ ตอ้งสะกด

ช่ือ-สกุล ใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ 

6. กรณีที่เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 20 ปี ขอส ำเนำสูติบตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มผูป้กครอง 

(กรุณาขอ 2 ฉบบั เพ่ือส าหรบัยื่นวีซ่า 1 ฉบบั และอีก 1 ฉบบั รบกวนเตรียมมาวนัเดินทางส าหรบัเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้

เมืองท่ีสนามบิน)  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นโดย

คดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์

มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นโดย

คดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์บิดามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัใคร โดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดั

ฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บิดาและมารดามาดว้ย พรอ้มทั้ง

แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพ่ือรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูด้แูล

บุตรแต่เพียงผูเ้ดียว  

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซ่า 

7. กรณีสมรสแลว้ ส  ำเนำทะเบียนสมรส, ส ำเนำใบหยำ่ หรือ ส ำเนำใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

 

เอกสำรยืน่วีซ่ำอำจมีกำรปรบัเปล่ียนและขออพัเดทเพิ่มเตมิไดทุ้กเวลำ หำกทำงสถำนทูตแจง้ขอเพิ่มเตมิ 

 

*** ทำงสถำนทูตไม่ใหด้ึงเล่มพำสปอรต์ในทุกกรณี หำกลกูคำ้จ  ำเป็นตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดินทำงในช่วงที่ยืน่วีซ่ำ
กรุป๊ ลกูคำ้จะตอ้งไปแสดงตวัยืน่วีซ่ำเด่ียวเท่ำนั้นและตอ้งแนบตัว๋ที่จะเดินทำงก่อนหนำ้ 

เพ่ือแจง้ใหส้ถำนทูตรบัทรำบ ***1 
 

หมำยเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้ 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน  
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 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี

เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 

บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโ รงแรมท่ี

พักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทำงโดยลกูคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความ

ล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน

กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 

หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน  แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบ

ค่าใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้

ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญห่า้มน าติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์ และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนั

ในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได้ และ

หา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญท่ี่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน
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จะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึง

ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ันท่าน

ตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 
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ใบตอบรบัการเดินทาง 
 

รายการทวัร์............................................................................วันเดินทาง.................................................... 

ช่ือผู้ติดต่อ..........................................................................โทรศัพท.์......................................................... 

 โทรศัพทม์ือถือ............................................แฟกซ์...................................อเีมล................................................ 

กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัรท่์านละ 40,000  บาท เพือ่เป็นการยืนยนัการจองทวัร ์ 

รายละเอียดบญัชี  ชื่อบญัชี นายอภิวฒัน ์ จิตตป์รารพ 

  ธนาคารกรุงเทพ เลขที่  118-5-07988-4 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

  ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่  065-2-44652-1 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

  ธนาคารกสกิรไทย เลขที่  602-2-02988-4 สาขา สลีม ซ.22 ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

(ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยืนยนัการจองทวัรส์ าหรบัท่านทีม่ดัจ าเขา้มาก่อนเท่านั้น) 

เงือ่นไขการยกเลิก 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการย่ืนวีซ่าล่วงหน้า)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจ า 40,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจ า 40,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)   

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทวัร์   

   

กรุณาส่งแฟกซส์ ารองที่น ัง่ และ หนา้พาสปอรต์ มาทีแ่ฟกซ ์02-635-1256 

หรือส่งใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย โทร. 02-635-1255 

 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 
 

   ลงช่ือ...................................................ผู้จอง 
        (............................................................)  

        วันที่.......................................... 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) มีวีซ่าเชงเกเกน้

แลว้ วนัท่ี 

หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขท่ี 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      


