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กาํหนดวนัเดินทาง 
มีนาคม 19 มีนาคม – 2 เมษายน 2563 129,900.- 

เมษายน 

09 – 23 เมษายน 2563 
30 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2563 

129,900.- 

มิถุนายน 04 – 18 มิถุนายน 2563 129,900.- 
กรกฎาคม 02 – 16 กรกฎาคม 2563 129,900.- 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 

วนัแรก กรุงเทพฯ แฟรงคเ์ฟิรต์ BKK-FRA TG 920 23.40-05.55 

วนัท่ีสอง แฟรงคเ์ฟิรต์ ทีราน่า FRA-TIA LH 1454 20.45-22.45 

วนัท่ีสิบสี่ เบลเกรด มิวนิค BEG-MCU LH 1735 13.15-14.45 

วนัท่ีสิบสี่ มิวนิค กรุงเทพฯ MCU-BKK TG 925 14.25-06.05+1 

วนัแรก กรุงเทพฯ  

20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารขาออก โดยมี
เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ 
เคาน์เตอรส์ายการบินไทย แอรเ์วย ์(TG) ชั้น 4 ประตทูางเขา้ท่ี 4  

 

23.40 น. “เหิรฟ้าสู่แฟรงค์เฟิร์ต” โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG 924 

(รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ือง) 
 

วนัทีส่อง แฟรงคเ์ฟิรต์-ทีร่าน่า  
05.55 น. เดินทางถึง สนามบิน กรุงแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนั ผ่านพิธีการตรวจ

เอกสารคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ
และพาณิชยท่ี์สาํคญัของเยอรมนี รวมทั้งเป็นศูนยก์ลางการธนาคารการเงิน
และการคา้หุน้ท่ีสําคัญของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือ
ไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหวัลาํโพงประเทศไทย ครั้งเม่ือคราวเสด็จ
ประพาสยุโรปของรชักาลท่ี 5 

นําท่านเท่ียวชม จตัุรสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึ่งเป็นจตุัรสัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน
เมือง ด้านขา้งก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือ ศาลาว่า
การเมือง ซึ่งอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตุัรสัโรเมอร ์

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากน้ันนําท่านสู่ ย่านถนน ZEIL ท่ีมีหา้งสรรพสินคา้ท่ีทันสมยัและรา้นคา้

มากมายใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อสินคา้แฟชัน่นําสมยั อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตาม

อธัยาศยั 

 

16.00 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงแฟรงคเ์ฟิรต์  

20.45 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงทีราน่า” โดยสายการบินลฟูทฮ์นัซ่า เท่ียวบินท่ี 

LH 1454 

 

22.45 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองทีราน่า (TIRANA) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของประเทศแอลเบเนียท่ีอยู่ติดกับทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน เมืองน้ี
ถูกก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ.1614 โดย สุไลมาน ปาชา (Sulejman Pasha) และที
ราน่าไดถู้กตั้งเป็นเมืองหลวงของประเทศเม่ือปี ค.ศ.1920 เขตเมืองของที

 

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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ราน่าตั้งอยู่ริมแม่นํ้าอิเชม (Ishëm) มียาวประมาณ 32 กิโลเมตร มีความ
สูงเฉล่ียเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 110 เมตร และจุดสูงสุดวัดได้ท่ี 
1,828 เมตร ท่ีบริเวณมาลีเมโกรปา  

 HOTEL PTESTIGE หรือเทียบเท่า TIRANA 
วนัทีส่าม เมืองทีราน่า-เมืองเบรทั-เมืองทีราน่า  
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   บุฟเฟต ์

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  เมืองเบรัท (BERAT)เมืองทางตอนใต้ของ
ประเทศแอลเบเนีย เยี่ยมชม เมืองเบรทั ท่ีตั้งอยู่ในบริเวณทางดา้นใตข้อง
แอลเบเนีย เป็นเมืองศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดัเบรทั ตั้งอยู่ท่ีริมฝัง่
ของแม่น้ําโอซมู ซึ่งถือว่าเป็นเมืองท่ีมีความสวยงามของแอลเบเนียกบัความ
มัง่คัง่ของส่ิงก่อสรา้งทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมท่ีหลากหลาย 
และมีเมืองเก่าท่ีชื่อวา่ เขตมันกาเล็ม (Mangalem District) ท่ีไดร้บัการข้ึน
ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2008  
นําท่านถ่ายรูปกับมัสยิดใหญ่ (Great Mosque) และ สะพานโกริชา 

(Gorica bridge) ซึ่งเป็นสะพานหินท่ีสรา้งตั้งแต่สมยัออตโตมนั เรือง 
อาํนาจและถือเป็นอีกหน่ึงแลนด์มารค์ ท่ีสวยงามและสาํคญัแห่งเมืองเบรทั  

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย ไดเ้วลา สมควรแก่เวลานําท่านออกเดินทางกลบัไปยงัเมืองทีราน่า 

นําท่านชมความสวยงามของตัวเมืองหลวง ท่ีเต็มไปด้วยต้นไม้และ
ดอกไม้ท่ี มีการตกแต่งให้สวยงาม ให้ท่านชม จัตุรัสสแกนเดอร์เบค 

(Skanderbeg Square) ชม หอคอยน าฬิ กา  (Clock Tower) ซึ่ งเป็ น
สิ่งก่อสรา้งท่ีมีอายุมากและเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึง ถูกสรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1820 
ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นท่ีตั้งจุดศูนยก์ลางของเมืองและไดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์
ของเมืองทีราน่าอีกดว้ย และสิ่งก่อสรา้งท่ีอยู่ใกลก้ันก็คือ สุเหร่าเอทเฮม 
เบย์ (Et’hem Bey Mosque) ซึ่งได้ใช ้เวลาก่อสร้างถึง 28 ปีจนสําเร็จ
เรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1821 ภายในถูกตกแต่งดว้ยงานศิลปะ ซึ่งถือไดว้่าเป็น
สุเหร่าท่ีมีความสวยงามท่ีสุดในแอลบาเนีย นําท่านผ่านชม ปิรามิด้า 

(Piramida) สิ่งก่อสรา้งซึ่งมีรูปทรงคลา้ยกับปิรามิด ถูกสรา้งข้ึนในปี ค.ศ.
1987 เพื่อใหเ้ป็นศนูยก์ลางของวฒันธรรมแห่งชาติ  

 

19.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 HOTEL PTESTIGE หรือเทียบเท่า TIRANA 

วนัทีส่ี่ เมืองทีราน่า-เมืองคูจา้-เมืองโอหร์ิด  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์
 นําท่านออกเดินทางไปยงั เมืองคูจา้ (KRUJA) ซึ่งตั้งอยู่ทางดา้นเหนือของ

กรุงทีราน่าห่างประมาณ 20 กม. เป็นเมืองศนูยก์ลางการปกครองของเขตคู
จา้ เมืองคูจา้ ไดเ้คยเป็นท่ีตั้งหลักแหล่งของพวกชนเผ่าอิลลิเรียนแห่งอัล
บานี และในปี ค.ศ.1190 ก็ไดเ้ป็นเขตปกครองตนเองแห่งอลับาเนีย และ
ต่อมาก็ได้กลายเป็นเมืองหลวงแห่งอาณาจักรอัลบาเนีย และในราวต้น
ศตวรรษท่ี 15 ก็ไดต้กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของพวกออตโตมานเติรก์ 
นําท่านไปชม ปราสาทแห่งคูจา้ (Kruja Castle) ซึ่งมีทั้งพิพิธภัณฑ์สแกน
เดอรเ์บคและตลาดบาซารร์วมอยู่ดว้ย เป็นสถานท่ีท่ีถูกสรา้งข้ึนเพื่อต่อตา้น
กองทัพของพวกออตโตมาน โดยสามารถจุกองทหารไดป้ระมาณ 2,000-

3,000 คน โดยดา้นรอบของปราสาทยงัมีหอคอยสงูดว้ยไดเ้วลา 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นเดินทางขา้มพรมแดนไปยงัมาซโีดเนียสู่ เมืองโอหร์ิด(OHRID) ท่ีตั้ง  
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อยู่บริเวณทะเลสาบโอห์ราทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางห่าง
ประมาณ 140 กม.  
ให้ท่านได้ชมความสวยงามของเมืองเก่าโอห์ริด ท่ีเป็นเสมือนเมืองทาง
ศาสนาและมีความสาํคญัท่ีเป็นจุดศูนยก์ลางดา้นวฒันธรรม ซึ่งโบสถ์วิหาร
ส่วนใหญ่ไดถู้กสรา้งข้ึนในยุคของไบแซนไทน์และในยุคของบุลกาเรียน และ
ท่ีเหลืออยูทุ่กวนัน้ีก็เป็นส่วนของพวกเซอรเ์บียท่ีปกครองในอดีตของยุคกลาง  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 HOTELCITY PALACE หรือเทียบเท่า OHRID 
วนัที่หา้ เมืองโอหร์ิด-เมืองพริซเร่น-ซิต้ีทวัร ์  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

 นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโอหร์ิด (Ohrid Lake) เป็นทะเลสาบท่ีมีพื้ นท่ี
อยู่ระหว่างสองประเทศ คือ ดา้นตะวันตกเป็นของแอลบาเนียท่ีมีพื้ นท่ีน้ํา
ประมาณ 110 ตร.กม. และมีเมืองโปกราเด๊กท่ีตั้งอยู่บริเวณริมทะเลฯ ส่วน
ทางดา้นตะวนัออกเป็นของมาซีโดเนีย ท่ีมีพื้ นท่ีน้ําประมาณ 248 ตาราง
กิโลเมตร และมีเมืองโอหร์ิดและสะตรูดา้ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลฯ 
นาํท่านนัง่เรือชมเมืองโอหร์ิด ท่ีตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบฯ เป็นเมืองท่ีมี
ความใหญ่ ท่ีสุดของบริเวณริมทะเลสาบฯแห่งน้ีท่ี มีประชากรอาศัยอยู่
ประมาณ 42,000 คน และเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงท่ีมีโบสถม์ากถึง 365 หลงั 
ซึ่งถูกสรา้งข้ึนเพื่อใหเ้ป็นสญัลกัษณข์องการเขา้ทําพิธีวนัละหน่ึงแห่งและเม่ือ
ครบทุกแห่งก็จะเป็นเวลาหน่ึงปีพอดี นอกจากน้ันเมืองน้ียังเต็มไปความ
สวยงามของการปลกูสรา้งบา้นและสถานท่ีต่างๆท่ีสวยงาม ซ่ึงไดร้บัการข้ึน
ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979 
นําท่านชมด้านนอกของ โบสถ์เซนตโ์จวาน คานิโอ (St.Jovan Kaneo 
Church) เป็นโบสถ์สไตล์คริสต์ออโธดอกซ์ สรา้งข้ึนเพื่อมอบใหก้ับนักบุญ
จอห์น ซึ่งถือว่าเป็นผูท่ี้มีชื่อเสียงคนหน่ึงของมาซีโดเนีย โบสถ์แห่งน้ีตั้งอยู่
บนเชิงหน้าผาเหนือจากระดับน้ําทะเล สามารถมองเห็นวิวของทะเลสาบ
โอหริ์ด ณ จากจุดน้ีไดอี้กดว้ย  

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านออกเดินทางไปยัง เมืองพริซเร่น (PRIZREN) ท่ีตั้งอยู่ทางเหนือ 

ระยะทางห่างประมาณ 260 กม. เมืองพริซเร่น (ท่ีในอดีตเคยเป็นเมือง
ศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์ของอาณาจักรเซอร์เบีย) เป็นเมืองแห่ง
ประวัติศาสตร์ของโคโซโวซึ่งอยู่ติดกับมาซีโดเนียและแอลบาเนีย ซึ่ ง
ประชาชนส่วนมากจะเป็นชาวแอลบาเนียน ตัวเมืองจะตั้งอยู่บนส่วนลาดชนั
ของภเูขาซารแ์ลว้ในปัจจุบนั   

 

18.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 HOTEL KACINARI หรือเทียบเท่า PRIZREN 

วนัที่หก เมืองพริซเร่น-เมืองสโคเพีย  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

 นําท่านเดินเท่ียวชมเมืองพริซเร่น บริเวณรอบๆ River Bistrica ท่ีอยู่
กลางเมือง เร่ิมจาก Sinan Pasha Mosque หรืออนุสาวรีย์ในยุคของ
กษัตริยอ์อตโตมานท่ี 16 และยงัมีอนุสาวรียข์องกษัตริตยใ์นยุคออตโตมัน
อีกแห่งซึ่งอยู่ใกล้ๆกันคือ Gazi Mehment Hamam ซึ่งสถานท่ีแห่งน้ีได้
จดัเป็น Art Gallery ไป 
นําท่านเดินทางขา้มพรมแดนไปยงัมาซีโดเนียสู่ เมืองสโคเพีย (SKOPJE) 
ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมาซีโดเนีย ท่ีตั้งอยูท่างดา้นใต ้ระยะทางห่างประมาณ 
80 กม. เมืองสโคเพีย เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของมาซิโดเนีย
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เป็นศูนยก์ลางทางการเมือง ทางวฒันธรรม และทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเซอรเ์บียและบลัแกเรีย ในอดีตสนันิษฐานว่า
มีการตั้งถ่ินฐานท่ีสโคเพียตั้งแต่ 4,000 ปีก่อนคริสตกาล  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

นําท่านไปชมดา้นนอกของ ป้อมปราการคาเล่ (Kale Fortress) ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณท่ีสูงของเนินเขาในหุบเขาสโคเพียและเป็นจุดท่ีชมเมืองสโกเพียได้
สวยงาม ส่วนของป้อมปราการท่ีเป็นส่วนเก่าท่ีสุดมีความยาวประมาณ 121 
เมตร เป็นการสรา้งในรูปแบบท่ีนํากอ้นหินกอ้นใหญ่ท่ีตบแต่งเรียบรอ้ยและ
นํามาไวด้า้นนอก และส่วนดา้นในจะเป็นหินกอ้นเล็กถูกสรา้งข้ึนโดยในราว
ศตวรรษท่ี 6 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนแห่งไบแซนไทน์ ผูท่ี้มีแหล่งกาํเนิดอยู่
ท่ีหมู่บา้นทาโอเรียนใกลก้ับกรุงสโคเพีย หลังจากเม่ือปี ค.ศ. 518 เมืองน้ี
และสิ่งโบราณสถานหลายแห่งไดถู้กทําลายโดยการเกิดแผ่นดินไหวอย่าง
รุนแรง จึงทาํใหอ้งคจ์กัรพรรดิฯ ไดต้ดัสินใจท่ีจะทาํอะไรบางอยา่งใหก้บับา้น
เกิดของพระองค์ จึงไดเ้ร่ิมก่อสรา้งส่ิงต่างๆข้ึนมาหลายอย่างนําท่านไปชม 

สะพานหิน (Stone Bridge) ซึ่งไดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองน้ี ถูกสรา้ง
ข้ึนในราวศตวรรษท่ี 6 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนแห่งไบแซนไทน์เช่นเดียวกนั 
สะพานน้ีมีความยาวประมาณ 214 เมตรและส่วนโคง้ท่ีใตส้ะพาน 13 ช่อง 
ซึ่งจกัรพรรดิท่ีไดเ้ขา้มาปกครองก็ไดพ้ยายามทําการก่อสรา้งเพิ่มเติมเพื่อให้
เป็นท่ีระลึก จากน้ันนําท่านไปยงั พอรต์า้ มาซีโดเนีย (Porta Macedonia) 
ซึ่งถูกสรา้งข้ึนเพื่อใหเ้ป็นประตูชัยตั้งอยู่ท่ีจัตุรัสเพลล่า และเพื่อเป็นการ
ประกาศอิสรภาพของมาซีโดเนียท่ีมีมา 20 ปี ซึ่งพื้ นผิวภายนอกของ
ประตูชัยน้ีได้ถูกตบแต่งด้วยหินอ่อนและมีการทําลวดลายให้เห็นถึง
ประวัติศาสตร์ของชาติฯ และภายในก็ยังมีหอ้งท่ีถูกตกแต่งอย่างสวยงาม
พรอ้มกบัหอ้งขายของท่ีระลึกอีกดว้ย 
นําท่านไปชมความสวยงามของ จัตุรัสมาซิโดเนีย (Macedonia City 
Square) พรอ้มกบัชม อนุสาวรียอ์เล็กซานเดอรม์หาราช (Alexander the 
Great) ซึ่งไดก้ลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหลวง เป็นรูปป้ันท่ีอเล็กซานเด
อรม์หาราชกาํลงันัง่อยูบ่นหลงัมา้คู่ใจในการออกศึกทาํสงครามท่ีมีชื่อวา่ 
 บูซาเฟลสั อนุสาวรียแ์ห่งน้ีถูกสรา้งข้ึนเพื่อเป็นการราํลึกถึงท่ีประเทศไดร้บั
เอกราชมา 20 ปีและเสร็จเรียบรอ้ยเม่ือวันท่ี 8 กันยายน ปี ค.ศ.2011 
อนุสาวรีย์แห่งน้ีตั้งอยู่บนกลางน้ําพุ ซึ่งตรงกลางมีเสาทรงกลมท่ีมีฐาน
ดา้นบนสูงถึง 10 เมตร และรูปป้ันตั้งอยู่บนเสารูปทรงกลมท่ีสูง 4.5 เมตร 
ส่วนของเสาประกอบไปดว้ยสามส่วนของการตกแต่งดว้ยงาชา้งท่ีไดแ้กะสลกั
ภาพอันสวยงามทางด้านประวัติศาสตร์และสลับกับรูปแหวนท่ีทําด้วย
บรอนซ ์และนอกจากน้ันยงัการตกแต่งรอบบริเวณน้ําพุดว้ยเสาบรอนซท่ี์สูง
ถึง 3 เมตรดว้ยรูปทหารแปดคน มีรปูสิงโตท่ีเป็นบรอนซแ์ปดตัวท่ีมีความสูง
ถึงตัวละ 2.5 เมตร และสิงโตสี่ตัวยงัพ่นน้ําออกมา และท่ีสาํคัญน้ําพุแห่งน้ี
สามารถท่ีจะเปล่ียนรปูไดต้ามเสียงเพลงอีกดว้ย                      

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  HOTEL PANORAMICA DESIGH หรือเทียบเท่า SKOPJE 

วนัที่เจ็ด เมืองสโคเพีย–เมืองรีล่า-เมืองโซเฟีย  

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

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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 นําท่านเดินทางขา้มพรมแดนไปยงับัลแกเรียสู่ เมืองรีล่า (RILA) ท่ีตั้งอยู่
ทางดา้นใต ้ระยะทางห่างประมาณ 190 กม. เมืองรีล่า เป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่น
ภูเขาทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ เป็นภูเขาสูงท่ีสุดของบัลแกเรีย
และเทือกเขาบอลข่าน โดยมียอดเขาชื่ อ มาซู ล่า (Masula) สูงจาก
ระดบัน้ําทะเลประมาณ 2,925 เมตร 
นําท่านไปชม อารามมรดกโลกรีล่า (Rila Monastery) เป็นอารามของ
คริสตนิ์กายออรโ์ธดอกซท่ี์มีชื่อเสียงท่ีสุดและมีผูเ้ยี่ยมชมมากท่ีสุดของบลักา
เรีย ตั้งอยู่บนจุดท่ีมีทิวทัศน์สวยงามของภูเขารีล่า ท่ีระดับความสูง 1,147 
เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล ซึ่งสามารถมองเห็นแม่น้ําริลสกา้และดรุสย่าวิทซ่า 
ท่ีไหลอยู่เบื้ องล่างไดอ้ย่างสวย และรบัรองจากองคก์ารยูเนสโก (UNESCO) 
ข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1983  
นําท่านชมความสวยงามของวิหาร ท่ีก่อตั้งข้ึนในคริสต์ศตวรรษท่ี 10 โดย 

นักบุญจอหน์แห่งรีลา (St.John of Rila) ผูถื้อสันโดษและใชช้ีวิตเงียบใน
ถา้และไดร้บัยกย่องเป็นนักบุญโดยนิกายออรโ์ธดอกซ ์อาศรมและหลุมศพ
ของท่านกลายเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ และไดก้ลายเป็นอารามซึ่งมีบทบาท
สําคัญในด้านจิตวิญญาณและสังคมของบัลแกเรียยุคกลาง อารามน้ีถูก
ทําลายด้วยไฟไหม้ในตอนต้นของคริสต์ศตวรรษท่ี 19 และได้รับการ
ปฏิสงัขรณ์ข้ึนใหม่ระหว่างคริสต์ศักราช 1834-1862 รูปแบบของอาราม
เป็นตัวอย่างท่ีชัดเจนของศิลปะสมัยบัลแกเรียน เรอเนสซองส์ ในราว
คริสต์ศตวรรษท่ี 18-19 และเป็นสัญลักษณ์แห่งการตระหนักรู ้ถึง
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมสลาวิค (Slavic) หลงัจากท่ีตกอยู่ใตก้ารปกครอง
ของชนชาติอ่ืนมานับหลายศตวรรษ อารามรีล่า ถือเป็นเป็นศูนยก์ลางของ
จิตวิญญาณท่ีใหญ่ ท่ีสุดในประเทศบัลแกเรีย และเป็นจุดหมายในการ
เดินทางแสวงบุญของคริสต์ศาสนิกชนในนิกายออร์โธดอกซ์จากทัว่โลกท่ี 
นักบุญเซนตอ์ิวาน ริลสก้ี (St.Ivan Rilski) แห่งอารามรีล่า ซึ่งมีบทบาท
อย่างมากในการต่อสูเ้ร่ืองการกดข่ีทางชาติพันธุ์ในสมยัการยึดครองของ
จกัรวรรดิออตโตมนั อารามแห่งน้ีถือเป็นอนุสรณ์สถานของสถาปัตยกรรม
และความมัง่คัง่ของวฒันธรรมและศิลปะของบลัแกเรีย สญัลกัษณ์รูปเคารพ 
(Icon) ท่ีอารามน้ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและทาดว้ยทองคําแทเ้พียงแห่งเดียวใน
บัลแกเรีย นอกจากน้ีอารามเป็นแหล่งสะสมทรัพย์สมบัติและวัสดุ
วรรณกรรมอายุกวา่รอ้ยปี อีกเป็นจาํนวนมาก 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 จากน้ันนําท่านออกเดินทางไปยงั เมืองโซเฟีย (SOFIA) ซึ่งตั้งอยู่ทางดา้น
เหนือ ระยะทางห่างประมาณ 100 กม. เมืองโซเฟีย เป็นเมืองหลวงและ
เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของสาธารณรฐับลักาเรีย และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในเร่ือง
จาํนวนประชากรเป็นอนัดับท่ี 47 ของสหภาพยุโรป ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาวีโต
ชาทางดา้นตะวนัตกของบัลแกเรีย เป็นเมืองศูนยก์ลางของการขนส่งสินคา้
ทางบกท่ีสาํคญัของคาบสมุทรบอลข่าน ในอดีตกวา่ 2,400 ปี เคยเป็นท่ีอยู่
อาศัยของชนเผ่าเซลติค และมีประวัติศาสตร์ท่ีเก่าแก่ในราวศตวรรษท่ี 5 
ก่อนคริสตกาล ซึ่งมีชื่อเรียกเมืองน้ีวา่ เซอรดิ์กา้ (Serdica) ท่ีมาจากชนเผ่า
เซอรดี์ท่ีมาตั้งถ่ินฐานท่ีบริเวณแห่งน้ี  
นําท่านไปชม อาคารรฐัสภา (Parliament Building) ซึ่งมีคําขวัญท่ีผูกใจ
อยู่เหนือประตูทางเขา้เป็นภาษาบัลกาเรีย ท่ีมีความหมายว่า “รวมกันทาํ
ให้เราแข็งแกร่ง” (United we are strong) ตึกหลังน้ีได้รับการบูรณะ
หลังจากท่ีไดร้ับความเสียหายหลายครั้งซึ่งครั้งสุดทา้ยไดถู้กบูรณะข้ึนโดย
สถาปนิกชาวบลัแกเรีย คอนสแตนติน อิวาโนวิช  

 
 
 
 
 
 
 

 

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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นําท่านผ่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (St.Sophia Church) ซึ่งเป็นโบสถ์
คริสตจักรท่ีอยู่ใกล้ๆ กันไดอี้กดว้ย จากน้ันนําท่านชมอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีมี
ความสวยงาม และยังไดช้ื่อว่าเป็นโบสถ์ยิวท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปตะวันออก
เฉียงใต ้และใหญ่เป็นอนัดบัสามในทวปียุโรป 

19.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 HOTEL FESTA หรือเทียบเท่า SOFIA 

วนัที่แปด เมืองโซเฟีย-เมืองพลอฟดิฟ-เมืองเวลีคอเทอรโ์นโว  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

 นําท่านออกเดินทางไปยัง เมืองพลอฟดิฟ (PLOVDIV) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้น
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ระยะทางห่างประมาณ 190 กม. พลอฟดิฟ เป็นเมือง
ศูนยก์ลางการบริหารและการปกครองของจงัหวดัพลอฟดิฟ ท่ีมีความใหญ่
เป็นอนัดบัสองของประเทศ มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 350,000 คน 
นําท่านชม เมืองเก่าพลอฟดิฟ (Plovdiv Old City) ส่วนท่ีเก่าแก่ของตัว
เมืองไดร้บัการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม ซึ่งทําให ้พลอฟดิฟ ยงัคงมีกล่ิน
อายของยุคเรอเนสซองจนถึงปัจจุบนั สภาพตึกรามบา้นช่องยงัคงอนุรกัษ์ไว ้
ซึ่งรูปแบบเดิมเป็นท่ีน่าประทับใจของนักท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมเยือน เดินชม
เขตเมืองเก่าบนถนนท่ีปดูว้ยแผ่นหินแบบโบราณ  
และเขา้ชม พิพิธภัณฑ ์Ethnographic Museum ภายในจดัแสดงเร่ืองราว
ของหตัถกรรมและเกษตรกรรมของชาวพลอฟดิฟ 
นําท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับ สุเหร่าโบราณ (Dzhumaya Mosque) สรา้ง
ข้ึนในศตวรรษท่ี 14 ในช่วงการปกครองของออคโตมนัเติรก์ โดยสรา้งทบัลง
ไปบนโบสถ์คริสต์เก่าเซนต์เพตกา้ ใชเ้สาขนาดใหญ่สี่เสาคร่อมเหนือโถงใต้
ดิน 9 โถง โดมสุเหร่าเคลือบทบัดว้ยตะกัว่ และมีหอขานสงูถึง 23 เมตร  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

นําท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเวลีคอเทอรโ์นโว (VELIKO TARNOVO) 
ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นเหนือระยะทางห่างประมาณ 70 กม.โดยเดินทางผ่านขา้ม
พรมแดนโรมาเนียไปยงับลักาเรีย ท่ีด่านอารบ์านาสซี ซึ่งเป็นหมู่บา้นเก่าแก่
แหล่งชุมชนของชาวแอลบาเนียและชาวกรีกท่ีเขา้มาตั้งรกรากตั้งแต่สมัย
ศตวรรษท่ี16  
นําท่านชมซากปราสาทปรกัหกัพงัอนัโดดเด่นของเมือง ปราสาทซารีเวทส ์
(Tsarevets Castle) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาซารีเวทส์ ซึ่งในระยะแรกไดส้รา้ง
เป็นป้อมปราการของอาณาจกัรบัลแกเรียนท่ีใชส้ําหรับเป็นกําแพงต่อตา้น
ขา้ศึกในปี ค.ศ.1939 ก็ตกเป็นของพวกออตโตมานหลังจากท่ีลอ้มไว ้3 
เดือน ชมภายในตัวอาคารและป้อมปราการซึ่งรายลอ้มอยู่ ปัจจุบนัไดมี้การ
ทาํนุบาํรุงรกัษาเอาไวม้ากมายพอสมควร 
นําท่านถ่ายรูปดา้นนอก โบสถเ์ซนตดิ์มิตรี้ อัส (St.Demetrius Church) 
แห่งเทสซาโลนีกี้  แมจ้ะผ่านการทําลายโดยแผ่นดินไหวหรือแมแ้ต่การถูก
ปลน้โดยโจร ก็ถือวา่เป็นโบสถท่ี์มีการบาํรุงรกัษาเป็นอยา่งดีของบลัแกเรีย 
จากน้ันอิสระใหท้่านไดเ้ดินเท่ียวในยา่น Gjurko Street ตามอธัยาศยั  

 

19.30 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 HOTEL YANTRA หรือเทียบเท่า VELIKO TARNOVO 

วนัที่เกา้ เมืองเวลีคอเทอรโ์นโว-กรุงบูคาเรสต ์  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

 
นําท่านเดินทางขา้มพรมแดนระหว่างประเทศบัลแกเรีย เขา้สู่ประเทศ
โรมาเนีย 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
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หลงัจากน้ันนําท่านเท่ียวชม กรุงบูคาเรสต ์(BUCHAREST) ท่ีไดร้บัสมญา
นามวา่ “ปารีสน้อยแห่งยุโรป” ท่ีตั้งอยูท่างดา้นตะวนัออกเฉียง ระยะทางห่าง
ประมาณ 180 เมืองบูคาเรสต์ เป็นเมืองหลวง เมืองอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจของประเทศโรมาเนีย เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของโรมาเนีย ตั้งอยู่
ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศท่ีและตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําแดมโบวิตา มี
ประชากรอยู่ประมาณ 2 ลา้นคน เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับ 6 ของ
สหภาพยุโรป  
นําท่านถ่ายรูป อาคารรฐัสภาหรือทาํเนียบประธานาธิบดีของโรมาเนีย 
(Parliament Palace) ทํ า เนี ยบ ป ระธานา ธิบ ดี ท่ี ให ญ่ โต โอฬ ารของ
ประธานาธิบดีเชาเชสคู และ นางเอลินา ภรรยาผู ้ซึ่งอยากมีชีวิตหรูหรา
ประหน่ึงเอวิตา้ เปรอง อาคารรัฐสภาน้ีไดช้ื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 
ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรฐัอเมริกา และมีจาํนวนหอ้งมากถึง 
6,000 ห้อง สรา้งแบบสถาปัตยกรรมโรมาเนีย ทั้งโครงสร้างและการ
ตกแต่ง ทั้งภายนอกและภายในอาคาร แต่ละหอ้งตกแต่งอยา่งวิจิตรตระการ
ตา โดยเฉพาะหอ้งแกรนด์บอลรมู ท่ีได ้มี การตกแต่งโคมไฟประดับโบฮีเมีย
น้ําหนักถึง 5 ตัน ปูพื้ นดว้ยพรมเปอรเ์ซียผืนใหญ่ หอ้งรับรองซึ่งสรา้ง จาก
หินอ่อนจากประเทศอิตาลี ใหท้่านไดส้มัผัสถึงความโอ่อ่า ความยิ่งใหญ่ของ
อาคารรัฐสภาท่ีใชง้บประมาณมหาศาลในการก่อสรา้งมหาศาลถึง 3 ลา้น
ลา้นยโูร 
นําท่านเท่ียวชมเมืองและแวะถ่ายรูป (หากรถสามารถจอดได)้ ชมจัตุรัส
แห่งการปฎิวัติ (Revolution Square) โอเปร่าเฮา้ส ์(Opera House) คลับ
ทหารแห่งชาติ (National Military Academy) ผ่านชม "ประตูชัย" ซึ่ง
ตั้งอยู่บนถนน KISSELEFF ซึ่งสรา้งเลียนแบบประตูชัย ในกรุงปารีส ใน
สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย (Romanian Athenaeum)  

จากน้ันนําท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑห์มู่บา้นทอ้งถ่ิน (VILLAGE MUSEUM) 

ซึ่งจดัวา่เป็นพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวีปยุโรป 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   
 HOTEL PULLMAN หรือเทียบเท่า BUCHAREST 

วนัที่สิบ กรุงบูคาเรสต-์เมืองซินาญ่า-บราน-ซิบิว  
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

 หลงัอาหารนําท่านเดินทางสู ่เมืองซินาญ่า (SINAIA)  
นําท่านเยี่ยมชม ปราสาทเปเลส (Peles Castle) ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาบูเซ
กิใกลกับัเมืองซินาญ่า เป็นปราสาทท่ีประทบัในฤดูรอ้นของกษัตริย ์ปราสาท
แห่งน้ีไดร้ับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งท่ีสวยท่ีสุดในโลก เน่ืองจาก
ตั้งอยู่กลางป่าสนบนเทือกเขาคาร์เปเทียน ปราสาทน้ีถูกสร้างข้ึนโดย
เจา้ชายคาลอสท่ี 1 กษัตริย์แห่งโรมาเนียในสมัยศตวรรษท่ี 19 ใชเ้วลา
สรา้งนานถึง 10 ปี โดยเร่ิมปี ค.ศ.1873-1973 ความงดงามของปราสาท
แห่งน้ี มิใช่อยู่ท่ีความยิ่งใหญ่ของตัวปราสาทแต่อยูท่ี่การตกแต่งภายในอยา่ง
หรูหรางดงาม เป็นปราสาทท่ีรวบรวมงานศิลปะท่ีสวยงามมากมายจาก
ประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น โคมไฟระยา้จากอิตาลีรูปภาพติดผนังจาก
ฝรัง่เศสฯ ***กรณีที่ปราสาทเปเลสปิด จะนําทุกท่านเข้าชม  Little 
Peles Castle แทน***   
นําท่านถ่ายรูปกบั วิหารซินาญ่า (Sinaia Monastery) ซึ่งเป็นวิหารคู่เมือง
ซินาญ่าในรูปแบบศิลปะไบเซนไทน์ ภายในมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังท่ี
สวยงาม ถูกสรา้งข้ึนโดยเจา้ชายมิเฮลหลงัจากท่ีไดเ้สด็จกลบัจากทาํพิธีจาริก
แสวงบุญภูเขาซียาย วิหารหลังแรกไดถู้กสําเร็จในปี ค.ศ. 1690-1695 มี

 
 
 
 
 
 
 

 

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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พระจําวัดอยู่ 12 องค์ และในระหว่างสงครามรัสเซียเตอร์กิส ปี ค.ศ.
1735-1739 โดยพวกออตโตมานก็บุกเขา้ทําลายและเผา ส่วนพวกพระก็
ไดนํ้าสิ่งของมีค่าต่างๆฝังไวใ้ตร้ะฆงัใหญ่                  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองบราน (BRAN) ท่ีตั้ งอยู่ทางด้านตะวันออก 
ระยะทางห่างประมาณ 30 กม. เมืองบราน เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงมากอีก
เมืองหน่ึงของโรมาเนีย เมืองซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นท่ีอยู่ของแวมไพรห์รือแดร๊กคูล่า 
นําท่านเขา้ชม ปราสาทบราน (Bran Castle) หรือท่ีรูจ้ักกันในนามของ
ปราสาทแดร๊กคูล่า(Dracula’s Castle) ปราสาทน้ีถูกสร้างข้ึนในใน
ศตวรรษท่ี 14 เป็นปราสาทท่ีไดร้บัการยกย่องว่าสวยงามท่ีสุดในโรมาเนีย 
ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดสรา้งข้ึนเพื่อเป็นป้อมควบคุมเสน้ทางการคา้และ
เก็บภาษีระหว่างแควน้วาลันเซียและแควน้ทรานซิลวาเนีย ภายในตัว
ปราสาทมีหอ้งต่างๆมากมาย ซึ่งจัดแสดงวิถีความเป็นอยู่ หอ้งแสดงอาวุธ
โบราณ ตูโ้บราณอายุหลายรอ้ยปีท่ีแกะสลกัลวดลายสวยงดงาม นอกจากน้ี
ยงัมีการจดัแสดงสิ่งของเคร่ืองใชอี้กมากมาย ใหท้่านไดช้มและถ่ายรูปตาม
อธัยาศยั 
หลังจากน้ันมุ่งหน้าตะวนัตกสู่เมืองซิบิว(Sibiu) เมืองท่ีเม่ือปี ค.ศ.2007 
ไดร้ับเกียรติใหเ้ป็นเมืองหลวงแห่งวฒันธรรมยุโรปเลยทีเดียว (European 
Capital of Culture 2007) ข้ึนฃ่ือว่าเป็นสถานท่ีสวยงามท่ีสุดในยุโรปอยู่
ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองบูดาเรสต์ (Bucharest) แห่งทรานซิล
เวเนีย (Transylvania) ตั้งอยุ่ทางตอนกลางของประเทศ เป็นศูนย์กลาง
ทางวฒันธรรมท่ีสําคัญทีสุดของโรมาเนีย (Romania) เป็นประเทศท่ีใหญ่
ท่ีสุดในยุโรปตะวนัออกเฉียงไต ้

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 HOTEL GOLDEN TULIP ANA TOWER หรือเทียบเท่า SIBIU 

วนัที่สิบเอ็ด ซิบิว-ทิมิโชวอาร่า-เบลเกรด  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

 นําท่านชมจัตุรัสฮูเอท (Huet Square) ซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลางเมือง เป็น
สถานท่ีท่ีผูค้นมาพบปะและสงัสรรค ์นําท่านแวะถ่ายรปูกบัสะพานโกหก  
(Liar’s bridge) ซึ่งคนในสมยัก่อนเชื่อวา่หากพดูโกหก สะพานแห่งน้ี จะทรุด
ตวัลง จากน้ันอิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นในเมืองและเก็บภาพอาคารสวยงามท่ี
สรา้งไวโ้ดดเด่น 

หลงัจากน้ันเดินทางสูเ่มืองทิมิโชวอารา่ (Timisoara) ประเทศโรมาเนีย  

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

นําท่านชมเมือง เมืองทิมิโชวอาร่า (Timisoara) ประเทศโรมาเนีย เป็น
เมืองใหญ่เป็นท่ี 4 ของประเทศโรมาเนีย ถูกขนานนามใหเ้ป็นเมืองดอกไม ้
เพราะแวดลอ้มไปดว้ยสวนเขียวขจีและดอกไมส้วย เป็นเมืองท่ีมีบรรยากาศ
โรแมนติกในแถบทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนแห่งน้ี 
หลังจากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองเบลเกรด (BELGRADE) ประเทศ
เซอรเ์บียเป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเซอรเ์บีย มีการตั้ง
ถ่ินฐานครั้งแรกในบริเวณน้ีตั้งแต่สมยัก่อนยุคประวติัศาสตร ์เม่ือ 5,700-

4,800 ปีก่อนคริสต์ศกัราช จุดเร่ิมตน้ของเมืองถูกก่อตั้งโดยชาวเคลต์กลุ่ม 
Scordisci ในศตวรรษท่ีสามก่อนศริสตศกัราช ก่อนจะกลายมาเป็นท่ีตั้งของ
เมืองโรมนัในนาม Singidunum นับแต่อดีตมาเบลเกรดเป็นป้อมปราการท่ี
สาํคญัใหแ้ก่ชนกลุ่มต่างๆตลอดระยะเวลากวา่สองพนัปี ถูกทําลายแลว้สรา้ง
กลบัข้ึนมาใหม่หลายสิบครั้งดว้ยประชาการกวา่ 1,600,000 คน ปัจจุบนัน้ี 
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เบลกราดก็ถือเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดในกลุ่มประเทศท่ีอดีตเคยรวมตัวกันเป็น
ยูโกสลาเวีย เป็นท่ีตั้งของสนามบินท่ีเพียงแห่งเดียวในการเดินทางเขา้สู่
เซอร์เบีย นับไดว้่าเป็นศูนยก์ลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา การ
คมนาคมและการท่องเท่ียวของประเทศ ป้อมปราการ Kalemegdan อายุ
กว่าสองพันปีเป็นสถานท่ีนักท่องเท่ียวไปควรพลาด รวมถึงควรไดมี้โอกาส
ชมความของโบสถ์คริสต์แบบออโธด็อกท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ีชื่อว่า โบสถ์
เซนต์ซาวา St. Sava อีกสถานท่ีเล็กๆ แต่ถือว่าเป็นสถานท่ีสําคัญของ
เซอรเ์บียก็คือ สุสานตีโต ผูร้วมชาติยโูกสลาเวียในอดีต 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร      
 HOTEL ASTRORIA หรือเทียบเท่า BELGADE 

วนัที่สิบสอง เบลเกรด-โนวิซาด-เบลเกรด  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 นําท่านเดินทางสู ่เมืองโนวิซาด (Novisad) เมืองใหญ่อนัดับ 2 ของ

ประเทศเซอรเ์บียท่ีตั้งอยูท่างตอนเหนือของประเทศ เป็นศนูยก์ลางดา้น 
วฒันธรรมและเศรษฐกิจของประเทศ  นําท่านเดินชมเมืองสวยริมแม่น้ํา
ดานู้บ ท่ีมีพื้ นท่ีเป็นถนนคนเดิน และสถานท่ีสาํคญัต่างๆ มากมาย อาทิ โรง
ละครแห่งชาติ ศาลาว่าการเมืองอนังามสง่าในศิลปะแบบเรอเนสซองส ์
อนุสาวรียอ์ดีตนายกเทศมนตรีผูโ้ด่งดังผูต่้อตา้นอาณาจกัรออตโตมนัเติรก์ 
ผ่านชมโบสถพ์ระแม่ มาเรีย ศิลปะแบบนีโอโกธิค ,สถานท่ีพาํนักของบิชอป
ในนิกายเซอรเ์บียออรธ์อดอกซท่ี์งดงามดว้ยศิลปะแบบเซอรเ์บีย-ไบแซน
ไทน์ เชิญท่านเดินเล่นชมเมือง หรือชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบลเกรด (Belgrade) เป็นเมืองหลวง และเมือง

ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเซอรเ์บีย คาดวา่มีการตั้งถ่ินฐานครั้งแรกในบริเวณ

น้ีตั้งแต่สมยัก่อนยุคประวติัศาสตร ์เม่ือประมาณ 4,800 ก่อนคริสตกาล ท่ีตั้ง

ของเมืองก่อตั้งโดยพวกเคลตใ์นศตวรรษท่ี 3 ก่อนคริสตกาล ก่อนจะกลาย

มาเป็นท่ีตั้งของอาณาจกัรโรมนัแห่งซินกิดูนัม 
นําท่านชมความสวยงามของเขตเมืองเก่า ชม Tito’s grave เป็นสถานท่ี
ระลึกถึงอดีตประธานาธิบดี ของยโูกสลาเวีย แวะชม จตัรุสั Teraze เป็น
จตุัรสัท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของเมือง Belgrade และมีประวติัศาสตรท่ี์น่าสนใจ
มากมายใหอิ้สระท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 
จากน้ันนําท่านสู่ยา่นถนนคนเดินเล่นและชอ้ปป้ิงท่ียา่นเก่าแก่ Knez 
Mihailova ของเมืองเบลเกรด 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 HOTEL ASTRORIA หรือเทียบเท่า BELGADE 

วนัที่สิบสาม เบลเกรด-มิวนิค  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 นําท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเบลเกรด   
 อิสระอาหารกลางวนัในสนามบิน (เบี้ ยเล้ียงค่าอาหารท่านละ 15 EUR )  

13.15 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงมิวนิค” โดยสายการบินลฟูฮันซ่า เท่ียวบินท่ี LH1723 
(บริการเสิรฟ์อาหารวา่งและพกัผ่อนบนเคร่ือง) 

 

14.45 น. เดินทางถึง สนามบิน กรุงมิวนิค ประเทศเยอรมนั ผ่านพิธีการตรวจ
เอกสารคนเขา้เมืองและศุลกากร 
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 นําท่านทางเขา้สู่ศูนยก์ลางบริเวณ “จตัรุสัมาเรียนพลทัซ”์ ศนูยก์ลางของ
มิวนิกอนัเป็นท่ีตั้งของเทศบาลเขตเมืองเก่าใจกลางเมือง นักท่องเท่ียวพลาด
ไม่ไดท่ี้จะชม “ตุก๊ตาเตน้ราํ” ท่ีประดบัอยูบ่นอาคารเทศบาลเมืองเก่าเวลา 
ใหท้่านไดส้นุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงบริเวณ  จตุัรสัมาเรียนพลทัซ ์กบัสินคา้
อนัหลากหลายแหล่งรวมสินคา้แบรนด์เนมชื่อดังหลากหลายยี่หอ้จากทัว่ทุก
มุมโลก และสินคา้ท่ีระลึกท่ีเป็นสญัลกัษณ์ต่างๆของเมือง ตลอดจนรา้นขาย
ของท่ีระลึกของสโมสรฟุตบอลอนัยิ่งใหญ่บารเ์ยริน์มิวนิค   

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 MERCURE HOTEL MUNCHEN ALTSTADT หรือเทียบเท่า MUNICH 

วนัที่สิบสี่ มิวนิค  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
10.00 น. นําท่านเดินทางไปยงัสนามบินฯ เพื่อทาํการตรวจเอกสารในการเดินทาง  
14.25 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยเท่ียวบินท่ี TG925 (รบัประทานอาหารและ

พกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 
 

วนัที่สิบหา้ กรุงเทพฯ  

06.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  
*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี / การ

เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปลี่ยนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผู ้

เดินทางเป็นสาํคญั *** 

ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบริการน้ีสาํหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่15 ท่าน ข้ึนไป 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 

***ทางบริษัทฯไม่มีบริการสาํหรบัลกูคา้ที่ตอ้งการนอนหอ้ง Triple (หอ้ง
สาํหรบัผูใ้หญ่ 3 ท่าน) *** 

      129,900.- 
9,900.- 

 
 

*** ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 10-14 ท่าน จา่ยเพ่ิมท่านละ 5,000 บาท *** 

ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคานํ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 
ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 28 พ.ย. 2563 ) 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวรแ์ละชาํระเงินมัดจาํล่วงหนา้ 50,000 บาท/

ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือ

ตามวนัท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-แฟรงคเ์ฟิรต์-ทีราน่า-เบลเกรด-มิวนิค-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน

ไทย แอรเ์วย,์ และ สายการบินลฟูฮนัซ่า 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 12 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ และค่าน้ําด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการนําเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ (ประเทศเยอรมนั) สาํหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
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 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรค์นไทย คอยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ  คิดเป็น 65 ยโูร ตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย คิดเป็น 45 ยโูร ตลอดการเดินทาง หรือข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพัก

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัข้ึน) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 

การยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียืน่และตัว๋เคร่ืองบินท่ี

ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล 
(สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้ง
การันตี มดัจาํกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การันตี
ค่ามดัจาํท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

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

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้าํการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การนําเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ้า่ยในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

เอกสารในการใชย่ื้นวีซ่า : ประเทศเยอรมนั 

เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใชเ้วลาย่ืน 15 วันทาํการ)  
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือสาํหรบัประทบัวีซ่าอยา่งน้อย 2 หน้าตอ้งมีอายุการใช้

งานเหลือไม่น้อยกวา่ 6 เดือน นับจากหลงัวนัเดินทาง หนังสือเดินทางหา้มชาํรุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งสิ้ นภายในหนังสือ

เดินทาง (สาํหรบัท่านท่ีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซ่าดว้ย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวี

ซ่าของท่าน)  

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ (สดัส่วนใบหน้าโดยละเอียด

เฉพาะใบหน้าสูง 3 ซม. วดัจากหน้าผากถึงคาง***) (ใชร้ปูสีพื้ นหลงัขาวเท่าน้ัน ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 

เดือนและตอ้งไม่ซํ้ากบัรปูวีซ่าท่ีมีในเล่ม สต๊ิกเกอรใ์ชไ้ม่ได,้ หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั) 

และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรปู และใหป้ระกบดา้นหน้าเขา้หากนั (กรุณา

อยา่ใหร้ปูเลอะหมึก และอยา่ใหร้ปูมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑตูจะไม่รบัรูปแบบน้ี ท่านอาจจะตอ้งถ่ายใหม่) 

3. สาํเนาทะเบียนบา้น/บตัรประชาชน หรือ สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้เคยเปล่ียน) 

4. หลกัฐานการเงิน  

- กรณีผูเ้ดินทางออกค่าใชจ้่ายเอง ใช ้Bank Statement บญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน ของผูเ้ดินทาง ขอจากทาง

ธนาคารเท่าน้ัน ตอ้งเป็น Statement ตวัเต็มจากธนาคารเท่าน้ัน ไม่ใช่สาํเนาจากสมุดบญัชี และ อพัเดทไม่เกิน 15 วนั
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หรืออยูใ่นเดือนท่ียื่นวีซ่าสถานทตูไม่รบัพจิารณาบญัชีกระแสรายวนั และสถานทตูไม่รบัพิจารณาบญัชีฝากประจาํ  

- กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ้่ายเอง ใชส้าํเนา Bank Statement บญัชีออมทรพัย(์ของผูท่ี้ออกค่าใชจ้่าย) ยอ้นหลงั 6 

เดือน  

5. หลกัฐานการทาํงาน(ภาษาองักฤษและมีอายุ 1 เดือน นับยอ้นหลงัจากวนันัดสมัภาษณ)์  

- กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรบัรองการทาํงานจากบริษัทฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมทาํงานและช่วงเวลาท่ีอนุมติั

ใหล้าหยุด ตอ้งสะกดใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกิจการ สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีชื่อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้ส่วน พรอ้มทั้ง เซ็นชื่อรบัรองสาํเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุสาํเนาไม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชห้นังสือรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่(สถานทตูไม่รบั

เอกสารท่ีเป็นบตัรนักเรียน ไม่วา่เป็นช่วงปิดเทอม และตอ้งมีอายุ 1 เดือน นับยอ้นหลงัจากวนันัดสมัภาษณ)์ ตอ้งสะกด

ชื่อ-สกุล ใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ 

6. กรณีที่เด็กอายุตํา่กว่า 20 ปี ขอสาํเนาสูติบตัร  

กรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มผูป้กครอง 

(กรุณาขอ 2 ฉบบั เพื่อสาํหรบัยื่นวีซ่า 1 ฉบบั และอีก 1 ฉบบั รบกวนเตรียมมาวนัเดินทางสาํหรบัเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้

เมืองท่ีสนามบิน)  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดย

คดัฉบบัจริงจากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทั้งแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์

มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดย

คดัฉบบัจริงจากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์บิดามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัใคร โดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดั

ฉบบัจริงจากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์บิดาและมารดามาดว้ย พรอ้มทั้ง

แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูดู้แล

บุตรแต่เพียงผูเ้ดียว  

- กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซ่า 

7. กรณีสมรสแลว้ สาํเนาทะเบียนสมรส, สาํเนาใบหยา่ หรือ สาํเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 

เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรบัเปล่ียนและขออพัเดทเพ่ิมเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพ่ิมเติม 

 

*** ทางสถานทูตไม่ใหดึ้งเล่มพาสปอรต์ในทุกกรณี หากลกูคา้จาํเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทางในช่วงที่ย่ืนวีซ่า

กรุป๊ ลกูคา้จะตอ้งไปแสดงตวัย่ืนวีซ่าเด่ียวเท่านั้นและตอ้งแนบตัว๋ที่จะเดินทางก่อนหนา้ 
เพ่ือแจง้ใหส้ถานทูตรบัทราบ ***1 

 

หมายเหต ุ: 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํา่กวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 
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อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
เพื่อทดแทนเป็นลาํดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี
เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 
บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ ่งผิด
กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการชําระค่าทัวรเ์ป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทตู (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัท
ฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียว
ใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัรด์ว้ย
ตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเล่ือนวันเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งชําระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน
กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยนัว่าทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 

หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยันจากพนักงาน แลว้ทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

 เมื่อท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะทําให้
ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิตํา่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้ นเครื่องบิน 

 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น
ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนําติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
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พรอ้มท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO ) 

 หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสญูหาย สายการบิน
จะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน้ําหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึง
ไม่แนะนําใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดังน้ันท่าน

ตอ้งระวงัทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชํารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น ใน

ระหวา่งการเดินทาง 
การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูส้งูอายุ มีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  
4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 
ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


