
 
 
 
 
 
 
 

 

 

โปรแกรมทวัรบอลขาน 11 วนั (OS) 
แอลเบเนยี-โคโซโว-มาซโีดเนยี-เซอรเบยี 

ดนิแดนอนัสวยงามแหง “ยโุรปตะวันออกตอนใต” 
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กาํหนดวนัเดินทาง 
มีนาคม 21 – 31 มีนาคม 2562 89,900.- 

เมษายน 13 - 23 เมษายน 2562 89,900.- 

พฤษภาคม 10 - 20 พฤษภาคม 2562 89,900.- 

มิถุนายน 01-11 มิถุนายน 2562 89,900.- 

กรกฎาคม 15 - 25 กรกฎาคม 2562 89,900.- 

ตารางเทีย่วบิน 

วนับิน เมือง CODE เทีย่วบิน เวลา 
วนัแรก กรุงเทพฯ เวียนนา BKK-VIE OS-026 23.45-05.25+1 

วนัท่ีสาม เวียนนา ทีราน่า VIE-TIA OS-847 12.45-14.20 
วนัท่ีสิบ เบลเกรด เวียนนา BEG-VIE OS-774 18.20-19.40 
วนัท่ีสิบ เวียนนา กรุงเทพฯ VIE-BKK OS-025 23.20-14.20+1 
วนัแรก กรุงเทพฯ-กรุงเวียนนา  

20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมี
เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ 
เคาน์เตอรส์ายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน์ ชั้น 4 ประตทูางเขา้ท่ี 4 แถว G  

 

23.45 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเวียนนา” โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี 
OS 026 (รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ือง) 

วนัทีส่อง ซิตี้ ทวัร ์กรุงเวียนนา  

05.35 น. เดินทางถึง สนามบินเวทชารท์ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผ่านพิธีการ
ตรวจเอกสารคนเขา้เมืองและศุลกากร กรุงเวียนนา (VIENNA) เป็นเมือง
หน่ึงท่ีไดช่ื้อว่าเป็นดินแดนท่ีสุดแสนโรแมนติกเมืองหน่ึงของโลก เป็นเมือง
แห่งดนตรีคลาสสิกอมตะ ซ่ึงนักแต่งเพลงคลาสสิกไม่ว่าจะเป็น บีโธเฟ่น โม
สารท์ ชูเบอรก์ บราหม์ หรือโยฮนัสเตราสแ์ละสถานท่ีอ่ืนๆอีกมากมาย แถม
ยงัมากมายไปดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีประณีตและงดงาม 

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้   
 จากน้ันนําท่านชมความสวยงามของตวัเมืองเวียนนา ซ่ึงจะเร่ิมจากถนน ริง

สตรา๊ส (Ringstrasse) อนัเป็นถนนสายหลักท่ีมีความยาวประมาณ 5.3 
กม. ถูกสรา้งข้ึนทับซากกําแพงเมืองโบราณในอดีตจากโรงโอเปร่าจนถึง
พิพิธภณัฑศิ์ลปะ ถนนสายน้ีถูกสรา้งข้ึนโดยจกัรพรรดิฟรานซ โจเซฟ ในปี 
ค.ศ.1857   
ผ่านชมสเตทโอเปร่า (State Opera) พิพิธภณัฑศิ์ลปะและประวติัศาสตร์
ทางธรรมชาติ (The Museum Of Fine Art And Natural History) ชม
ความสวยงามและอลังการของอาคารรัฐสภา (Parliament Building) โรง
ละครแห่งชาติ (National Theatre) ศาลาว่าการเมือง (City Hall) และ 
มหาวิทยาลัยภาษาเยอรมันอันดับ 2 ของยุโรป เลียบแม่น้ําดานูบ ผ่าน
ชม Hundertwasser’s Kunsthaus สวนสนุกพลาเตอร ์(Prater Park) ซ่ึง
มีชิงชา้ยกัษเ์ฟอรร์ิส (Giant Wheel) สวนสาธารณะสตดัปารค์ ซ่ึงเป็น
ท่ีตั้งของอนุสาวรียโ์ยฮันสเตรา้ส ์จูเนียร์ เจา้ของบทเพลงอมตะ “ By The 
Beautiful Blue Danube ” 

 
 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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 นําท่านชม วิหารเซนตส์ตีเฟ่น (St.Stephen’s Cathedral) ซ่ึงตั้งอยู่โดด
เด่นเป็นสง่าและเป็นสญัลกัษณข์องกรุงเวียนนา ถูกสรา้งข้ึนในราวศตวรรษ
ท่ี 12 ในรูปแบบของโกธิค วิหารแห่งน้ีมีความยาวประมาณ 107.2 เมตร
และกวา้งประมาณ 34.2 เมตร ซ่ึงมีหอคอยอยู่ 4 หอและหอคอยท่ีสูงสุดอยู่
ทางดา้นใตท่ี้สงูประมาณ 136.44 เมตร และจะมีระฆงั 13 แห่งท่ีแขวนอยู่
แต่ระฆงัท่ีมีช่ือเสียงของวิหารน้ีคือ พมุเมอรนิ (Pummerin) ท่ีถูกแขวนอยู่ท่ี
หอคอยดา้นเหนือท่ีมีความสูง 63.3 เมตรและเป็นระฆงัท่ีมีความใหญ่เป็น
อันดับสองของยุโรป นําท่านเดินชมท่ี ย่านคาร์ทเนอร์ สตราสเซ่
(Karntner Strasse) ย่ านถนนการค้า ท่ีตั้ ง อยู่ ใ จกลา ง เมื อ ง  มี
หา้งสรรพสินคา้และรา้นคา้ต่างๆ มากมาย มีสินคา้มากมายใหเ้ลือกซ้ือ 
อาทิเช่น เคร่ืองแกว้คริสตลัเจียระไน และของท่ีระลึกต่างๆ และรา้นนัง่จิบ
กาแฟเป็นตน้ตาํรบัแทข้องยุโรป 

 

คํา่ อิสระอาหารคํา่ (Allowance 15 EUR)  
 MERCURE WESTBAHNHOF HOTEL หรอืเทยีบเทา่ VIENNA 

วนัทีส่าม กรุงเวียนนา-เมืองทรีาน่า-เมืองคูจา้-เมืองทรีาน่า  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   บุฟเฟต ์
 นําท่านออกเดินทางไปยงัสนามบิน เพื่อทาํการตรวจเอกสารการเดินทาง  

12.45 น. “เหิรฟ้าสู่เมืองทีราน่า” โดยเท่ียวบินท่ี OS 847  (เวลาบินประมาณ 
1.25 ชม./รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 

 

14.20 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองทีราน่า เมืองทีราน่า (TIRANA) เป็นเมืองหลวง
และเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศแอลเบเนียท่ีอยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เร
เนียน เมืองน้ีถูกก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1614 โดย สุไลมาน ปาชา (Sulejman 
Pasha) และทีราน่าไดถู้กตั้งเป็นเมืองหลวงของประเทศเมื่อปี ค.ศ.1920 
เขตเมืองของทีราน่าตั้งอยู่ริมแม่นํ้าอิเชม (Ishëm) มียาวประมาณ 32 
กิโลเมตร มีความสูงเฉล่ียเหนือระดบัน้ําทะเลประมาณ 110 เมตร และ
จุดสงูสุดวดัไดท่ี้ 1,828 เมตร ท่ีบริเวณมาลีเมโกรปา  
นําท่านออกเดินทางไปยงั เมืองคูจา้ (KRUJA) ซ่ึงตั้งอยู่ทางดา้นเหนือของ
กรุงทีราน่าห่างประมาณ 20 กม. เป็นเมืองศนูยก์ลางการปกครองของเขตคู
จา้ เมืองคูจา้ ไดเ้คยเป็นท่ีตั้งหลักแหล่งของพวกชนเผ่าอิลลิเรียนแห่งอัล
บานี และในปี ค.ศ.1190 ก็ไดเ้ป็นเขตปกครองตนเองแห่งอลับาเนีย และ
ต่อมาก็ไดก้ลายเป็นเมืองหลวงแห่งอาณาจักรอัลบาเนีย และในราวตน้
ศตวรรษท่ี 15 ก็ไดต้กอยู่ภายใตก้ารปกครองของพวกออตโตมานเติรก์ 
นําท่านไปชม ปราสาทแห่งคูจา้ (Kruja Castle) ซ่ึงมีทั้งพิพิธภณัฑส์แกน
เดอรเ์บคและตลาดบาซารร์วมอยู่ดว้ย เป็นสถานท่ีท่ีถูกสรา้งข้ึนเพื่อต่อตา้น
กองทพัของพวกออตโตมาน โดยสามารถจุกองทหารไดป้ระมาณ 2,000-
3,000 คน โดยดา้นรอบของปราสาทยงัมีหอคอยสูงดว้ยไดเ้วลา สมควรแก่
เวลานําท่านออกเดินทางกลบัไปยงัเมืองทีราน่า 
นําท่านชมความสวยงามของตวัเมืองหลวง ท่ีเต็มไปดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมท่ี้
มีการตกแต่งใหส้วยงาม ใหท่้านชม จตัุรสัสแกนเดอรเ์บค (Skanderbeg 
Square) ชมหอคอยนาฬิกา (Clock Tower) ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีมีอายุ
มากและเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึง ถูกสรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1820 ซ่ึงเปรียบเสมือน
เป็นท่ีตั้งจุดศนูยก์ลางของเมืองและไดก้ลายเป็นสญัลักษณ์ของเมืองทีราน่า
อีกดว้ย และส่ิงก่อสรา้งท่ีอยู่ใกลก้นัก็คือ สุเหรา่เอทเฮม เบย ์(Et’hem Bey 
Mosque) ซ่ึงไดใ้ชเ้วลาก่อสรา้งถึง 28 ปีจนสาํเร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1821 
ภายในถูกตกแต่งดว้ยงานศิลปะ ซ่ึงถือไดว่้าเป็นสุเหร่าท่ีมีความสวยงาม
ท่ีสุดในแอลบาเนีย นําท่านผ่านชม ปิรามิดา้ (Piramida) ส่ิงก่อสรา้งซ่ึงมี

 

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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รูปทรงคลา้ยกบัปิรามิด ถูกสรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1987 เพื่อใหเ้ป็นศูนยก์ลาง
ของวฒันธรรมแห่งชาติ 

19.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 HOTEL COLOSSEO หรอืเทยีบเทา่ TIRANA 

วนัทีส่ี่ เมืองทรีาน่า-เมืองโอหร์ดิ  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์
 นําท่านเดินทางขา้มพรมแดนไปยงัมาซีโดเนียสู่ เมืองโอหร์ดิ(OHRID) ท่ีตั้ง

อยู่บริเวณทะเลสาบโอห์ราทางดา้นตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางห่าง
ประมาณ 140 กม. ทะเลสาบโอหร์ิด (Ohrid Lake) เป็นทะเลสาบท่ีมี
พื้ นท่ีอยู่ระหว่างสองประเทศ คือ ดา้นตะวนัตกเป็นของแอลบาเนียท่ีมีพื้ นท่ี
น้ําประมาณ 110 ตร.กม. และมีเมืองโปกราเด๊กท่ีตั้งอยู่บริเวณริมทะเลฯ 
ส่วนทางดา้นตะวันออกเป็นของมาซีโดเนีย ท่ีมีพื้ นท่ีน้ําประมาณ 248 
ตารางกิโลเมตร และมีเมืองโอหร์ดิและสะตรูดา้ท่ีตั้งอยู่บริเวณริมทะเลฯ 
นาํทา่นนัง่เรือชมเมืองโอหร์ิด ท่ีตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบฯ เป็นเมืองท่ีมี
ความใหญ่ท่ีสุดของบริเวณริมทะเลสาบฯแห่งน้ีท่ีมีประชากรอาศัยอยู่
ประมาณ 42,000 คน และเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีโบสถม์ากถึง 365 หลัง 
ซ่ึงถูกสรา้งข้ึนเพื่อใหเ้ป็นสญัลกัษณข์องการเขา้ทาํพิธีวนัละหน่ึงแห่งและเมื่อ
ครบทุกแห่งก็จะเป็นเวลาหน่ึงปีพอดี นอกจากน้ันเมืองน้ียังเต็มไปความ
สวยงามของการปลูกสรา้งบา้นและสถานท่ีต่างๆท่ีสวยงาม ซ่ึงไดร้บัการขึ้ น
ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 ใหท่้านไดช้มความสวยงามของเมืองเก่าโอห์ริด ท่ีเป็นเสมือนเมืองทาง

ศาสนาและมีความสาํคญัท่ีเป็นจุดศูนยก์ลางดา้นวฒันธรรม ซ่ึงโบสถวิ์หาร
ส่วนใหญ่ไดถู้กสรา้งข้ึนในยุคของไบแซนไทน์และในยุคของบุลกาเรียน และ
ท่ีเหลืออยู่ทุกวนัน้ีก็เป็นส่วนของพวกเซอรเ์บียท่ีปกครองในอดีตของยุคกลาง  
นําท่านชมดา้นนอกของ โบสถเ์ซนตโ์จวาน คานิโอ (St.Jovan Kaneo 
Church) เป็นโบสถ์สไตล์คริสต์ออโธดอกซ์ สรา้งข้ึนเพื่อมอบใหก้ับนักบุญ
จอห์น ซ่ึงถือว่าเป็นผูท่ี้มีช่ือเสียงคนหน่ึงของมาซีโดเนีย โบสถ์แห่งน้ีตั้งอยู่
บนเชิงหน้าผาเหนือจากระดบัน้ําทะเล สามารถมองเห็นวิวของทะเลสาบ
โอหริ์ด ณ จากจุดน้ีไดอี้กดว้ย 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 HOTEL SU หรอืเทยีบเทา่ OHRID 

วนัทีห่า้ เมืองโอหร์ดิ-เมืองพรซิเรน่-ซิตี้ ทวัร ์  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์
 นําท่านออกเดินทางไปยัง เมืองพริซเร่น (PRIZREN) ท่ีตั้งอยู่ทางเหนือ 

ระยะทางห่างประมาณ 260 กม. เมืองพริซเร่น (ท่ีในอดีตเคยเป็นเมือง
ศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์ของอาณาจักรเซอร์เบีย) เป็นเมืองแห่ง
ประวัติศาสตร์ของโคโซโวซ่ึงอยู่ ติดกับมาซีโดเนียและแอลบาเนีย ซ่ึง
ประชาชนส่วนมากจะเป็นชาวแอลบาเนียน ตวัเมืองจะตั้งอยู่บนส่วนลาดชนั
ของภเูขาซาร ์  

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านเดินทางขา้มพรมแดนไปยังโคโซโวสู่ เมืองพริชเร่น นําท่านเดิน

เท่ียวชมเมืองพริซเร่น บริเวณรอบๆ River Bistrica ท่ีอยู่กลางเมือง เร่ิม
จาก Sinan Pasha Mosque หรืออนุสาวรียใ์นยุคของกษัตริยอ์อตโตมานท่ี 
16 และยงัมีอนุสาวรียข์องกษัตริตย์ในยุคออตโตมนัอีกแห่งซ่ึงอยู่ใกล้ๆ กัน
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คือ Gazi Mehment Hamam ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีไดจ้ดัเป็น Art Gallery ไป
แลว้ในปัจจุบนั   

18.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 HOTEL THERANDA หรอืเทยีบเทา่ PRIZREN 

วนัทีห่ก เมืองพรซิเรน่-เมืองสโคเพีย  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์
 นําท่านเดินทางขา้มพรมแดนไปยงัมาซีโดเนียสู่ เมืองสโคเพีย (SKOPJE) 

ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของมาซีโดเนีย ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นใต ้ระยะทางห่างประมาณ 
80 กม. เมืองสโคเพีย เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของมาซิโดเนีย
เป็นศนูยก์ลางทางการเมือง ทางวฒันธรรม และทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเซอรเ์บียและบลัแกเรีย ในอดีตสนันิษฐานว่า
มีการตั้งถ่ินฐานท่ีสโคเพียตั้งแต่ 4,000 ปีก่อนคริสตกาล  
นําท่านไปชมดา้นนอกของ ป้อมปราการคาเล่ (Kale Fortress) ซ่ึงตั้งอยู่
บริเวณท่ีสูงของเนินเขาในหุบเขาสโคเพียและเป็นจุดท่ีชมเมืองสโกเพียได้
สวยงาม ส่วนของป้อมปราการท่ีเป็นส่วนเก่าท่ีสุดมีความยาวประมาณ 121 
เมตร เป็นการสรา้งในรูปแบบท่ีนํากอ้นหินกอ้นใหญ่ท่ีตบแต่งเรียบรอ้ยและ
นํามาไวด้า้นนอก และส่วนดา้นในจะเป็นหินกอ้นเล็กถูกสรา้งข้ึนโดยในราว
ศตวรรษท่ี 6 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนแห่งไบแซนไทน์ ผูท่ี้มีแหล่งกาํเนิดอยู่
ท่ีหมู่บา้นทาโอเรียนใกลก้บักรุงสโคเพีย หลังจากเมื่อปี ค.ศ. 518 เมืองน้ี
และส่ิงโบราณสถานหลายแห่งไดถู้กทาํลายโดยการเกิดแผ่นดินไหวอย่าง
รุนแรง จึงทาํใหอ้งคจ์กัรพรรดิฯ ไดต้ดัสินใจท่ีจะทาํอะไรบางอย่างใหก้บับา้น
เกิดของพระองค ์จึงไดเ้ร่ิมก่อสรา้งส่ิงต่างๆข้ึนมาหลายอย่าง 

 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

นําท่านไปชม สะพานหิน (Stone Bridge) ซ่ึงไดก้ลายเป็นสญัลักษณ์ของ
เมืองน้ี ถูกสรา้งข้ึนในราวศตวรรษท่ี 6 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนแห่งไบแซน
ไทน์เช่นเดียวกนั สะพานน้ีมีความยาวประมาณ 214 เมตรและส่วนโคง้ท่ีใต้
สะพาน 13 ช่อง ซ่ึงจักรพรรดิท่ีไดเ้ขา้มาปกครองก็ไดพ้ยายามทําการ
ก่อสรา้งเพิ่มเติมเพื่อใหเ้ป็นท่ีระลึก จากน้ันนําท่านไปยงั พอรต์า้ มาซีโด
เนีย (Porta Macedonia) ซ่ึงถูกสรา้งข้ึนเพื่อใหเ้ป็นประตูชยัตั้งอยู่ท่ีจตุัรัส
เพลล่า และเพื่อเป็นการประกาศอิสรภาพของมาซีโดเนียท่ีมีมา 20 ปี ซ่ึง
พื้ นผิวภายนอกของประตูชัยน้ีได้ถูกตบแต่งด้วยหินอ่อนและมีการทํา
ลวดลายใหเ้ห็นถึงประวัติศาสตร์ของชาติฯ และภายในก็ยังมีหอ้งท่ีถูก
ตกแต่งอย่างสวยงามพรอ้มกบัหอ้งขายของท่ีระลึกอีกดว้ย 
นําท่านไปชมความสวยงามของ จัตุรัสมาซิโดเนีย (Macedonia City 
Square) พรอ้มกบัชม อนุสาวรยีอ์เล็กซานเดอรม์หาราช (Alexander the 
Great) ซ่ึงไดก้ลายเป็นสญัลักษณ์ของเมืองหลวง เป็นรูปป้ันท่ีอเล็กซานเด
อรม์หาราชกาํลงันัง่อยู่บนหลงัมา้คู่ใจในการออกศึกทาํสงครามท่ีมีช่ือว่า 
 บูซาเฟลสั อนุสาวรียแ์ห่งน้ีถูกสรา้งข้ึนเพื่อเป็นการราํลึกถึงท่ีประเทศไดร้ับ
เอกราชมา 20 ปีและเสร็จเรียบรอ้ยเมื่อวันท่ี 8 กันยายน ปี ค.ศ.2011 
อนุสาวรีย์แห่งน้ีตั้งอยู่บนกลางน้ําพุ ซ่ึงตรงกลางมีเสาทรงกลมท่ีมีฐาน
ดา้นบนสงูถึง 10 เมตร และรูปป้ันตั้งอยู่บนเสารูปทรงกลมท่ีสูง 4.5 เมตร 
ส่วนของเสาประกอบไปดว้ยสามส่วนของการตกแต่งดว้ยงาชา้งท่ีไดแ้กะสลัก
ภาพอันสวยงามทางด้านประวัติศาสตร์และสลับกับรูปแหวนท่ีทําดว้ย
บรอนซ ์และนอกจากน้ันยงัการตกแต่งรอบบริเวณน้ําพุดว้ยเสาบรอนซ์ท่ีสูง
ถึง 3 เมตรดว้ยรูปทหารแปดคน มีรูปสิงโตท่ีเป็นบรอนซแ์ปดตวัท่ีมีความสูง
ถึงตวัละ 2.5 เมตร และสิงโตส่ีตวัยงัพ่นน้ําออกมา และท่ีสาํคญัน้ําพุแห่งน้ี

 

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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สามารถท่ีจะเปล่ียนรูปไดต้ามเสียงเพลงอีกดว้ย                      
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

  HOTEL STONE BRIDGE หรอืเทยีบเทา่ SKOPJE 
วนัทีเ่จด็ เมืองสโคเพยี-เบลดเกรด  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

 

หลังจากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองเบลเกรด (BELGRADE) ประเทศ
เซอรเ์บียเป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเซอรเ์บีย มีการตั้ง
ถ่ินฐานครั้งแรกในบริเวณน้ีตั้งแต่สมยัก่อนยุคประวติัศาสตร์ เมื่อ 5,700-
4,800 ปีก่อนคริสตศ์กัราช จุดเร่ิมตน้ของเมืองถูกก่อตั้งโดยชาวเคลตก์ลุ่ม 
Scordisci ในศตวรรษท่ีสามก่อนศริสตศกัราช ก่อนจะกลายมาเป็นท่ีตั้งของ
เมืองโรมนัในนาม Singidunum นับแต่อดีตมาเบลเกรดเป็นป้อมปราการท่ี
สาํคญัใหแ้ก่ชนกลุ่มต่างๆตลอดระยะเวลากว่าสองพนัปี ถูกทาํลายแลว้สรา้ง
กลบัข้ึนมาใหม่หลายสิบครั้งดว้ยประชาการกว่า 1,600,000 คน ปัจจุบนัน้ี 
เบลกราดก็ถือเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดในกลุ่มประเทศท่ีอดีตเคยรวมตวักนัเป็น
ยูโกสลาเวีย เป็นท่ีตั้งของสนามบินท่ีเพียงแห่งเดียวในการเดินทางเขา้สู่
เซอร์เบีย นับไดว่้าเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา การ
คมนาคมและการท่องเท่ียวของประเทศ ป้อมปราการ Kalemegdan อายุ
กว่าสองพนัปีเป็นสถานท่ีนักท่องเท่ียวไปควรพลาด รวมถึงควรไดม้ีโอกาส
ชมความของโบสถ์คริสต์แบบออโธด็อกท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ีช่ือว่า โบสถ์
เซนต์ซาวา St. Sava อีกสถานท่ีเล็กๆ แต่ถือว่าเป็นสถานท่ีสําคัญของ
เซอรเ์บียก็คือ สุสานตีโต ผูร้วมชาติยูโกสลาเวียในอดีต 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

นําท่านชมความสวยงามของเขตเมืองเก่า ชม Tito’s grave เป็นสถานท่ี
ระลึกถึงอดีตประธานาธิบดี ของยูโกสลาเวีย แวะชม จตัรุสั Teraze เป็น
จตุัรสัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมือง Belgrade และมีประวติัศาสตรท่ี์น่าสนใจ
มากมายใหอิ้สระท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 HOTEL ASTORIA หรอืเทยีบเทา่ BELGADE 

วนัทีแ่ปด เบลเกรด-โมครา่ โกรา่-วิเซกราด- เมืองซะลาดิบอร ์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองโทโพลา (Topola) 

หลงัจากน้ันนําท่านเขา้ชม OPENACC ROYAL MAUSOLEUM หรือท่ีรูจ้กั
ในนามSt.George Church เดิมกษัตริย ์King Peter I แห่งยูโกสลาเวีย ไดม้ี
พระราชประสงคใ์หส้รา้งข้ึนเพื่อเป็นโบสถท่ี์ใชส้าํหรบัฝังพระศพของกษัตริย ์
ราชวงศ ์และจารึกช่ือขุนนางผูร้บัใชร้าชวงศ ์อยา่งไรก็ตามเน่ืองดว้ยสงคราม
ในแถบคาบสมุทรบอลข่าน และสงครามโลกครั้งท่ี 1 ทาํใหโ้บสถด์งักล่าวไม่
สามารถดาํเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ดิมได ้โดยไดม้ีตกแต่งโมเสก
ประติดประต่อเป็นภาพภายในโบสถแ์ทน นําท่านชมความงามภายในโบสถ์
ท่ีประดบัดว้ยโมเสก 
นําท่านออกเดินทางไปยงั เมืองโมครา่ โกรา่ (Mokra Gora) เป็นหมู่บา้น
ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นเหนือของภูเขา ซะลาติบอรท่ี์มีความลาดเอียงของพื้ นท่ี แต่
มีความสาํคญัทางดา้นประวติัศาสตร ์ทาํใหเ้ป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียว ซ่ึง
กลายเป็นสถานท่ีท่ีไดร้บัความนิยมหลงัจากท่ีไดม้ีการก่อสรา้งทางรถไฟท่ี
เรียกว่า ซารก์าน แปด ซ่ึงเป็นหน่ึงเดียวในโลกท่ีมีรถไฟว่ิงผ่านทิวทศัน์
เสมือนหน่ึงมาจากฟากฟ้าท่ีเหมือนกบัเลขแปด 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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 จากน้ันใหท่้านไดส้มัผัส และนัง่รถไฟเครือ่งจกัรไอนํ้า Sargan 8 Train ชม

วิวทิวทศัน์ ระยะทางประมาณ 15 กม.ผ่านอุโมงค ์20 แห่ง กบัสะพาน 10 

แห่ง รางรถไฟน้ีมีความกวา้งของรางท่ีแคบท่ีสุดเพียง 760 มม./30น้ิว

เท่าน้ัน ซ่ึงเป็นรถไฟท่ีไดม้ีการอนุรกัษ์ และมีความสาํคญัของในอดีตท่ีว่ิง

จากซาราเจโวไปยงัเมืองเบลเกรด และไดห้ยุดทาํการในปี ค.ศ.1974 และ

ในปี ค.ศ.1999-2003 ส่วนของซารก์านก็ไดถู้กก่อสรา้งข้ึนมาเพื่อสาํหรบั

นักท่องเท่ียว นําท่านออกเดินทางไปยงั หมู่บา้นดระเวนกราด 

(Drvengard Village) ท่ีตั้งอยู่ใกลก้บัโมคร่า โกร่าและวิเซกราด ซ่ึงเป็น

หมู่บา้นท่ีถูกสรา้งข้ึนในลกัษณะท่ีบ่งบอกในดา้นวฒันธรรม โดยผูก้าํกบั

ภาพยนตร ์อีเมียร คูสทริูค่า ท่ีสรา้งข้ึนเพื่อภาพยนตรช่ื์อ Life is a Maracle  

นําท่านออกเดินทางไปยงั เมืองซะลาตบิอร ์(Zlatibor) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่

บนเนินเขาไดนาริค ท่ีอยู่ทางดา้นตะวนัตกของประเทศ เทือกเขาน้ีมีพื้ นท่ี

ประมาณ 300 ตร.กม. ซ่ึงบริเวณแห่งน้ีเต็มไปดว้ยรีสอรต์ท่ีพกัตากอากาศ

อยู่สงูกว่าระดบัน้ําทะเลประมาณ 1,000 เมตร เป็นเมืองท่ีมีอากาศเย็น

สบายในหน้ารอ้นท่ีมีระยะความยาวของวนันาน และจะมีหิมะปกคลุมตาม

ยอดเขาในฤดูหนาว  

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 HOTEL PALISAD หรอืเทยีบเทา่ ZLATIBOR 

วนัทีเ่กา้ เมืองซะลาดิบอร-์เบลเกรด  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 นําท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบลเกรด (Belgrade) เป็นเมืองหลวง และเมือง

ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเซอรเ์บีย คาดว่ามีการตั้งถ่ินฐานครั้งแรกในบริเวณ
น้ีตั้งแต่สมยัก่อนยุคประวติัศาสตร ์เมื่อประมาณ 4,800 ก่อนคริสตกาล ท่ีตั้ง
ของเมืองก่อตั้งโดยพวกเคลตใ์นศตวรรษท่ี 3 ก่อนคริสตกาล ก่อนจะกลาย
มาเป็นท่ีตั้งของอาณาจกัรโรมนัแห่งซินกิดูนัม 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านชมความสวยงามของเขตเมืองเก่า ชม Tito’s grave เป็นสถานท่ี

ระลึกถึงอดีตประธานาธิบดี ของยูโกสลาเวีย แวะชม จตัรุสั Teraze เป็น
จตุัรสัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมือง Belgrade และมีประวติัศาสตรท่ี์น่าสนใจ
มากมายใหอิ้สระท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 
จากน้ันนําท่านสู่ย่านถนนคนเดินเล่นและชอ้ปป้ิงท่ีย่านเก่าแก่ Knez 
Mihailova ของเมืองเบลเกรด  

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 HOTEL ASTORIA หรอืเทยีบเทา่ BELGADE 

วนัทีส่ิบ เบลเกรด-โนวิซาด-เบลเกรด-เวียนนา  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองโนวิซาด (Novisad) เมืองใหญ่อนัดบั 2 ของ

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

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
15.30 น. นําท่านเดินทางไปยงัสนามบินฯ เพื่อทาํการตรวจเอกสารในการเดินทาง  
18.20 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเวียนนา” โดยเท่ียวบินท่ี OS736 (บริการเสิรฟ์อาหารว่าง

และพกัผ่อนบนเคร่ือง) 
 

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

พกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 
 

วนัทีส่ิบเอ็ด กรุงเทพฯ  

14.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  
*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี / การ

เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผู ้

เดินทางเป็นสาํคญั *** 

ค่าทวัรต์อ่ทา่น : อตัราค่าบรกิารน้ีสาํหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่15 ทา่น ขึ้ นไป 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

***ทางบรษิัทฯไม่มีบรกิารสาํหรบัลูกคา้ทีต่อ้งการนอนหอ้ง Triple (หอ้ง
สาํหรบัผูใ้หญ ่3 ทา่น) *** 

      89,900.- 
8,900.- 
2,300.- 

ราคาอาจมีการปรบัขึ้ น-ลง ตามราคานํ้ามนัทีป่รบัขึ้ นลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิที่สายการบิน 

ประกาศปรบั และทีมี่เอกสารยนืยนัเทา่นั้น (คิด ณ วนัท่ี 28 พ.ย. 2561 ) 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละชาํระเงินมัดจาํล่วงหนา้ 40,000 บาท/
ทา่น (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือ
ตามวนัท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทา่นสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบรษิัทฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
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ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เวียนนา-ทีราน่า-เบลเกรด-เวียนนา-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน

ออสเตรียน แอรไ์ลน์  
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 8 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน้ําด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการนําเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ (ประเทศออสเตรีย) สาํหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัร์คนไทย คอยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลุมผูท้ีมี่อายุตั้งแต7่5ปีขึ้ นไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ยูโร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 9 วนั คิดเป็น 45 ยูโร 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย วนัละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 11 วนั คิดเป็น 33 ยูโร หรือข้ึนอยู่กบัความพึง
พอใจของท่าน 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัข้ึน) 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋เคร่ืองบินท่ี
ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล 
(สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้ง
การนัตี มดัจาํกบัทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การันตี
ค่ามดัจาํท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

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

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้าํการยืน่วีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การนําเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : ประเทศออสเตรยี 

เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใชเ้วลายื่น 15 วันทาํการ)  
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือสาํหรบัประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 

หน้าตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลงัวนัเดินทาง หนังสือเดินทางหา้ม

ชาํรุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งส้ินภายในหนังสือเดินทาง (สาํหรบัท่านท่ีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า 

กรุณานํามาประกอบการยืน่วีซ่าดว้ย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)  

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ (สดัส่วนใบหน้าโดยละเอียด
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เฉพาะใบหน้าสงู 3 ซม. วดัจากหน้าผากถึงคาง***) (ใชรู้ปสีพื้ นหลงัขาวเท่าน้ัน ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและตอ้งไม่ซํ้ากบั

รูปวีซ่าท่ีมีในเล่ม สต๊ิกเกอรใ์ชไ้ม่ได,้ หา้มสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดบั) และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตวับรรจงไว ้

ดา้นหลงัรูป และใหป้ระกบดา้นหน้าเขา้หากนั (กรุณาอย่าใหรู้ปเลอะหมึก และอย่าใหรู้ปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะ

สถานฑตูจะไม่รบัรูปแบบน้ี ท่านอาจจะตอ้งถ่ายใหม่) 

3. สาํเนาทะเบียนบา้น/บตัรประชาชน หรอื สาํเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถา้เคยเปลี่ยน) 

4. หลกัฐานการเงิน  

- กรณีผูเ้ดินทางออกค่าใชจ่้ายเอง ใช ้Bank Statement บญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน ของผูเ้ดินทาง ขอจากทาง

ธนาคารเท่าน้ัน ตอ้งเป็น Statement ตวัเต็มจากธนาคารเท่าน้ัน ไม่ใช่สาํเนาจากสมุดบญัชี และ อพัเดทไม่เกิน 15 วนั

หรืออยู่ในเดือนท่ียื่นวีซ่าสถานทตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั และสถานทตูไม่รบัพิจารณาบญัชีฝากประจาํ  

- กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง ใชส้าํเนา Bank Statement บญัชีออมทรพัย(์ของผูท่ี้ออกค่าใชจ่้าย) ยอ้นหลงั 6 

เดือน  

5. หลกัฐานการทาํงาน(ภาษาองักฤษและมีอายุ 1 เดือน นับยอ้นหลงัจากวนันัดสมัภาษณ)์  

- กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรบัรองการทาํงานจากบริษัทฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมทาํงานและช่วงเวลาท่ีอนุมติั

ใหล้าหยุด ตอ้งสะกดใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกิจการ สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้ส่วน พรอ้มทั้ง เซ็นช่ือรบัรองสาํเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุสาํเนาไม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชห้นังสือรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ (สถานทตูไม่รบั

เอกสารท่ีเป็นบตัรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอม และตอ้งมีอายุ 1 เดือน นับยอ้นหลงัจากวนันัดสมัภาษณ)์ ตอ้งสะกด

ช่ือ-สกุล ใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ 

6. กรณีทีเ่ด็กอายุต ํา่กว่า 20 ปี ขอสาํเนาสูตบิตัร  

กรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มผูป้กครอง 

(กรุณาขอ 2 ฉบบั เพื่อสาํหรบัยื่นวีซ่า 1 ฉบบั และอีก 1 ฉบบั รบกวนเตรียมมาวนัเดินทางสาํหรบัเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้

เมืองท่ีสนามบิน)  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ่้ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดย

คดัฉบบัจริงจากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทั้งแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์

มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ่้ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดย

คดัฉบบัจริงจากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์บิดามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัใคร โดยมีการรบัรองค่าใชจ่้ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดั

ฉบบัจริงจากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์บิดาและมารดามาดว้ย พรอ้มทั้ง

แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูดู้แล

บุตรแต่เพียงผูเ้ดียว  

- กรณีเด็กอายุตํา่กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซ่า 

7. กรณีสมรสแลว้ สาํเนาทะเบียนสมรส, สาํเนาใบหยา่ หรอื สาํเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
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เอกสารยืน่วีซ่าอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 
 

*** ทางสถานทูตไม่ใหด้ึงเล่มพาสปอรต์ในทุกกรณี หากลูกคา้จาํเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทางในช่วงทีย่ืน่วีซ่า

กรุป๊ ลูกคา้จะตอ้งไปแสดงตวัยืน่วีซ่าเดี่ยวเทา่นั้นและตอ้งแนบตัว๋ทีจ่ะเดินทางก่อนหนา้ 

เพือ่แจง้ใหส้ถานทูตรบัทราบ ***1 
 

หมายเหต ุ: 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํา่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 
อย่างน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ

เพ่ือทดแทนเป็นลําดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ 

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

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้าํรองท่ีนั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ี
พักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการชําระค่าทัวร์เป็นไปใน
ลักษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ 
บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ
นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง 
 ในกรณีลูกคา้ดําเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดําเนินการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความ
ล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวันเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งชําระ 

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน
กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เครื่องบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคํายืนยันว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน 
หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยันจากพนักงาน แลว้ทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใชจ้า่ยใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เครื่องบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทําให้
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ท่านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิตํา่ เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมอืงเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 
 กรุณางดนําของมคีม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มนําติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์ และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทําการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเครื่องไดไ้มเ่กิน 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกัน
ในถุงใสพรอ้มท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO ) 

 หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึนเครื่องได ้และ
หา้มมรี่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
 ของมค่ีาทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ี่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน้ําหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไมเ่กิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึง
ไมแ่นะนําใหโ้หลดของมค่ีาทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ันท่าน

ตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชํารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน
ระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 
และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไมส่ะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  
4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั มา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 

ทีบ่รษิัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


