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เบลด – ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด – ลูบลยิานา – ปราสาทลุบบลยิาน่า – ซาเกรบ   
อุทยานแห่งชาติพลติวิเซ – ซาดาร์ – ซิบินิค – สปลทิ – โมสตาร์ – บลากายจ์   
ดูบรอฟนิค – บุดวา - ชโคดร้า – พริซเรน – มัสยิดสินาน ปาชา – พริซตินา  

 อารามดิคานิท สวยงามมาก – สโกเปีย – จัตุรัสมาซิโดเนีย  
เกบ็เมืองสวยชายฝ่ังทะเลเอเดรียติก และเมืองเก่า แห่ง กลุ่มประเทศยูโกสลาเวีย อาหารดี ท่ีพกัด ี

ก าหนดการเดินทาง 
18-28 ก.ย.//16-26 ต.ค.//06-16 พ.ย.//04-14 ธ.ค. 2562//25 ธ.ค.-04 ม.ค. 2563  

22 ม.ค.-01 ก.พ.//12-22 ก.พ.//18-28 ม.ีค. 2563 
 ( กรุณาส ารองท่ีนั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 

วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา 
23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ Q) เจ้าหน้าท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีนั่งบน
เคร่ือง 

วนัที่2        เวนิส – เบลด(สโลวเีนีย) – ชมเมือง         
02.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเวนิส ประเทศอติาล ีโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR 837 
05.45 น. เดินทางถึง กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง 20 นาที) 
08.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเวนิส ประเทศอติาลี โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR 125 
13.20 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองเวนิส ประเทศอติาล ีหลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว   
 น าท่านออกเดินทางสู่สาธารณรัฐ

สโลวีเนีย ดินแดนท่ีมีความงดงาม
ทางลักษณะภูมิประเทศ ไม่ว่าจะ
เป็นทะเลสาบ ภู เขา และศิลปะ 
วฒันธรรมท่ีสุดแสนจะงดงาม น า
ท่านเข้าสู่ เมืองเบลด (BLED) เมือง
ตากอากาศตั้งอยู่ริมทะเลสาบและ
ริมเทือกเขาแอลป์ จู เ ลียน เ ป็น
ทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดใน
ประเทศสโลเวเนีย และไดรั้บการขนานนามวา่เป็นไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัที่ :       PARK HOTEL BLED                                                        หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
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วนัที่3       ล่องเรือทะเลสาบเบลด – ลูบลยิานา(สโลวเีนีย) –ซาเกรบ(โครเอเชีย) 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   

น าท่านล่องเรือชมความงามของ
ทะเลสาบเบลด  ตัวทะเลสาบเกิด
จากการกัดเซาะของธารน ้ าแข็งโบ
ฮินจ์ (BOHINJ GLACIER) ในยุค
น ้ าแข็ง แต่ท่ีน่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือ
น ้ าในทะเลสาบ ไม่ได้มาจากการ
ละลายของธารน ้าแข็ง แต่มาจากบ่อ
น ้ า ร้อนใต้ดินหลายแห่ง  น ้ า ใน
ทะเลสาบน้ีจึงใสบริสุทธ์ิ และไม่
กลายเป็นน ้าแขง็ในฤดูหนาว เรือล่องผ่าน ปราสาทเบลด (BLED CASTLE) ท่ีตั้งอยูบ่นริมผาติดทะเลสาบ 
เป็นปราสาทท่ีเก่าแก่ท่ีสุด จกัรพรรดิเฮนริค ท่ี 2 แห่งเยอรมนั ยกให้เป็นสถานท่ีพกัของบิชอป อลั เบ่ียม 
แห่งบริเซน (BISHOP ALBIUM OF BRIXEN) ในปี ค.ศ.1004 ได้เวลาอันสมควร น าท่านออกเดินทางสู่
กรุงลูบลิยานา (LJUBLJANA) เขา้สู่ จตัุรัสกลางเมืองเพรเซเรน เป็นจตัุรัสท่ีมีความส าคญัเช่นเดียวกับ
จตุัรัสบนัไดสเปนในกรุงโรม มีรูปป้ันของฟรานซ์ เพรเซเรน กวีท่ีมีช่ือเสียงของสโลวีเนีย เป็นสัญลกัษณ์
ความรักชาติและเสรีภาพ ใกลจ้ตัุรัสเป็นโบสถใ์นนิกายฟรานเซสกนั ศิลปะในแบบอาร์ตนูโว 

เท่ียง           บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านขึน้ชม ลานปราสาทลุบบลิยาน่า ปราสาทยุคกลางท่ีตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือใจกลางเมืองลูบลิยาน่า 

โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องอาณาจกัรจากการรุกรานของชาวเติร์กและกบฏ ปัจจุบนัปราสาทลูบลิ
ยาน่าไดก้ลายเป็น สถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีมี ความส าคญัทางดา้นวฒันธรรม 
และยงักลายเป็นหอชมเมือง ซ่ึงท่าน
จะได้สัมผสัวิวทิวทัศน์อันงดงาม
ของเมืองไดเ้กือบทั้งหมด ชมจัตุรัส
กลางเ มืองเพรเซเรน  จัตุ รัส ท่ี มี
ความส าคัญ  จัตุ รัส เ ป็นรูปหล่อ
ของฟรานซ์  เพร เซ เรน กวี ท่ี มี
ช่ือเสียงของ   สโลเวเนีย (1800 – 
1849) เป็นสัญลกัษณ์ของคนรักชาติ 
รักเสรีภาพ ใกล้จัตุรัสเป็นโบสถ์
นิกายฟรานเซสกนัท่ีมีสีชมพูดึงดูดสายตา ใชเ้วลาในการก่อสร้างประมาณ 14 ปี เป็นศิลปะแบบอาร์ตนูโว 
ภายในมีหอ้งสมุดตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 ซ่ึงมีหนงัสือประมาณ 55,000 เล่ม ไม่ไกลจากจตัุรัสมีสะพาน 3 แห่ง
ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองลูบลีอานา ท่ีส าคญัคือ สะพานมังกร ซ่ึงสร้างในปี 1901 เป็นสะพานแห่งแรก ๆ ท่ี  
สร้างดว้ยคอนกรีตเสริมเหลก็ขนาดใหญ่ของยโุรป ท่ีหวัสะพานทั้งสองฝ่ังประดบัดว้ยรูปป้ันมงักรในแบบ
อาร์ตนูโว น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงซาเกรบ (ZAGREB) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย  



ค ่า          บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :      DOUBLETREE BY HILTON HOTEL ZAGREB          หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

 

 

 

 

วนัที่4        ซาเกรบ(โครเอเชีย) – อุทยานแห่งชาติพลติวเิซ – ซาดาร์(โครเอเชีย)   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านชม กรุงซาเกรบ ไข่มุกแห่งทะเลอะเดรียติค ซ่ึงมีความเก่าแก่แฝงดว้ยเสน่ห์และมนต์ขลงัท่ีท่าน

แทบไม่เช่ือต่อสายตาตนเองว่า
เ ป็ น เ มื อ ง ท่ี เ พิ่ ง ผ่ า น พ้ น
วิกฤตการณ์เม่ือไม่นานมาน้ี เอง 
ซ า เ ก ร บ เ ป็ น เ มื อ ง แ ห่ ง
ศิลปวฒันธรรมและเจริญรุ่งเรือง
ม า ตั้ ง แ ต่ ส มั ย ศ ต ว ร รษ ท่ี  11 
ปัจจุบนัประชาชนชาวโครแอทมี
วิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปท่ีเจริญโดย 
ทัว่ไป การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบายนิยมใช้รถรางเป็นพาหนะ สัญจรนบัสิบสาย ทัว่ทั้ง
เมือง กรุงซาเกรบประกอบดว้ยเขตเมือง UPPER TOWN ท่ีสร้างขึ้นสมยัศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีซุ้มประตูหิน
เป็นสัญลกัษณ์ เขต LOWER TOWN  ท่ีสร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 19 และเขตเมืองใหม่ท่ีสร้างสมยัหลงั
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง น าท่านชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟน ท่ีสร้างในสไตลนี์โอโกธิค ชมตลาดกลางเมือง 
(DOLAC MARKET) ตลาดกลางแจง้ท่ีเก่าแก่ มีสีสันสดใส ขายไมด้อกไมป้ระดบัและผลไมร้าคาถูกมาก 
น าท่านสู่เขต UPPER TOWN ชมวิหารเซนต์มาร์ก (ST.MARKS CHURCH) ท่ีมีหลงัคากระเบ้ืองปูเป็น
ลวดลายรูปตราของกองทหารแห่งยุคกลาง ถือเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของซาเกรบ ชมโบสถป์ระจ าเมืองเก่า
เซนตแ์คทเธอรีน บริเวณแห่งน้ียงัเป็นท่ีตั้งของท าเนียบประธานาธิบดี (PRESIDENT PALACE) น าท่าน
ชมจุดชมวิวท่ีท่านสามารถเห็นกรุง ZAGREB ท่ีหลงัคาอาคารเป็นสีแดงอิฐทั้งเมือง จากนั้นน าท่านออก
เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติพลติวิเซ่ 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย น าท่านเข้าชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ (PLITVICE NATIONAL PARK) เป็นอุทยานแห่งชาติหน่ึงใน

แปดของโครเอเชียท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เม่ือปี 1979อุทยานแห่งน้ี
มีเน้ือท่ีกว่า 3,000 ตารางกิโลเมตร 
มีทะเลสาบน้อยใหญ่  16 แห่ง 
เช่ือมต่อด้วยสะพานไม้ ลัดเลาะ
ระหว่างทะเลสาบและเนินเขา น า
ท่านเพลิดเพลินกบัความงามของ
ทะเลสาบและน ้ าตกท่ีไหลรวยริน
ลงสู่  ทะเลสาบทัว่ทุกหนทุกแห่ง 
ท่านจะสังเกตเห็นหญา้มอสท่ีชุ่ม
ฉ ่าชัว่นิรันดร์กาล ชมฝงูปลาแหวก
ว่ายในน ้ าใสราวกระจกสะทอ้นสี
ครามของท้องฟ้า แวดล้อมด้วย
หุบเขา ต้นไม้ใหญ่ท่ีร่มร่ืน ชม
น ้ า ต ก  THE PLITVICE 
WATERFALLS ท่ี ใหญ่ ท่ี สุดใน
อุทยาน จากนั้ นน าท่านเดินลัด
เลาะสู่ DONJA JEZIRA เพื่อล่องเรือในทะเลสาบ JEZERO KOZJAK เต็มอ่ิมกบัความงามของทะเลสาบ
และหุบเขา  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นน าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   

พกัที่ :       KOLOVARE HOTEL                                            หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
วนัที่5        ซาดาร์ – ซิบินิค – สปลทิ – วงัเก่าดิโอคลเีธ่ียน   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   

น าท่านชมบรรยากาศท่ีสวยงาม
ของซาดาร์ ผ่านชมโบสถ์เซนต์โด
น า ทั ส  ส่ิ ง ก่ อ ส ร้ า ง ใ น 
คริสต์ศตวรรษท่ี 9 เชิญท่านชม 
“SEA ORGAN” สถาปัตยกรรม
การก่อสร้างเคร่ืองดนตรีโดยอาศยั 
เกลียวคล่ืน ท่ีซัดเข้ากระทบกับ
บั น ไ ด หิ น อ่ อ น แ ล ะ ท่ อ ใ ต้



ขั้นบนัไดก่อใหเ้กิดเป็นท่วงท านองเสียงดนตรีเป็นผลงานการ ออกแบบของสถาปนิก นิโคล่า เบสิก น า
ท่านออกเดินทางสู่ เมืองซิบินิค (SIBENIK) 

 
เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าชมตวัเมืองชิบินิค เมืองเก่าริมฝ่ังทะเลอะเดรียติคท่ีได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากเวนิส  และเป็น

ศูนย์กลางทาง เศรษฐ กิจของ 
DALMATIA เ ป็น ท่ี รวม ศิลปะ
โบราณยุคก่อน  ประวัติศาสตร์ 
มากมาย ชมโบสถ์เซนต์จาคอบ 
(เซนต์เจมส์) อันงดงาม ซ่ึงสร้าง
มาตั้ งแต่สมัยเรอเนสซองต์ในปี 
ค .ศ .1431 ใ น ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม
แบบเวนิส-โกธิค ผสมศิลปะทอส
คาโนเรเนสซองส์ โดยศิลปิน JURA DOLMATINAE โบสถน้ี์มีเอกลกัษณ์ดว้ยโคมหลงัคาของมหาวิหาร
ตลอดจนรูปสลกัศีรษะคนประดับโดดเด่นรอบมหาวิหาร จากนั้น น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองสปลิท 
(SPLIT) น าชมมืองสปลทิ ชมศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ท่ีสร้างในศตวรรษที่ 15 อาคารบา้นเรือน
เก่าแก่  น าท่านชมยา่น PEOPLE’S 
SQUARE ศูนย์กลางทางธุรกิจ 
และการบริหาร เม่ือสมยัศตวรรษ
ท่ี  15 แวะชม ส่ิ ง ก่ อส ร้ า ง ท่ี มี  
ช่ือเสียง เช่น รูปภาพแกะสลกัสมยั 
VENETIAN-GOTHIC CAMBI 
PALACE และ  RENAISSANCE  
TOWN HALL ท่ี ส ร้ า ง ขึ้ น ใ น
ช่วงแรกของศตวรรษท่ี 15 น าท่านชมเขต พระราชวังเก่า ดิโอคลีเธี่ยน (DIOCLETIAN PALACE) ท่ี
สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของ จกัรพรรด์ิดิโอคลีเธ่ียน ท่ีตอ้งการสร้างพระราชวงัส าหรับบั้นปลายชีวิต
ของพระองค์ในปี ค.ศ. 295 ซ่ึงใช้เวลาในการ   ก่อสร้างถึง 10 ปี พระราชวงัแห่งน้ี UNESCO ได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก น าท่านชม  ห้องโถงกลางซ่ึงมีทางเดินท่ีเช่ือมต่อสู่ห้องอ่ืนๆ ชมลานกวา้ง 
(PERISTYLE) ซ่ึงลอ้มไวด้ว้ยเสาหินแกรนิต 3 ดา้น และเช่ือมต่อดว้ยโคง้เสาท่ีตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกั
อย่างวิจิตรสวยงาม ชมยอดระฆงัแห่งวิหาร THE CATHEDRAL BELFRY แท่นบูชาของเซนต์โดมินัส 
และเซนต์สตาซิอุส ซ่ึงอยู่ภายในวิหารชมจัตุ รัสประชาชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรูปป้ันของ 
GREGORY OF NIN ผูน้ าศาสนาคนส าคญัของโครเอเชีย  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัที่ :     GLOBO HOTEL SPLIT                                                    หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่6        สปลทิ – โมสตาร์(บอสเนีย) – บลากายจ์(บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค(โครเอเชีย) 
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เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   
 น าท่านสู่ “เมืองโมสตาร์” (MOSTAR) ประเทศบอสเนียและเฮอเซโกวีน่า เมืองโมสตาร์ เป็นเมืองท่ีเคย

ถูกระเบิดคร้ังใหญ่และโดนผลกระทบในช่วงสงครามระหว่างเซิร์บกบัโครแอต โมสตาร์เป็นเมืองท่ีใหญ่
เป็นอนัดบั 5 ของประเทศ ตั้งอยูบ่น
แม่น ้ า เนเรทวา (NERETVA) ซ่ึ ง
เปรียบเสมือนเป็นพรมแดนกั้ น
วฒันธรรมของสองทอ้งถ่ิน คือทาง
ฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าจะเป็นส่วน
ของศาสนาอิสลามคือเป็นส่วนท่ี
เป็นท่ีตั้ งของสุเหร่าและเตอร์กิส
เฮาส์ ส่วนฝ่ังตะวนัตกจะเป็นส่วน
ของศาสนาคริสตแ์บบคาทอลิก อนั
เป็นท่ีตั้งของโบสถแ์ละท่ีอยู่ของนกับวช ปัจจุบนัโมสตาร์เป็นเมืองท่ีสวยงามและโด่งดงัท่ีสุดอีกแห่งหน่ึง
ประเทศของบอสเนีย ค าวา่ โมสตาร์ มาจากค าว่า “THE BRIDGE KEEPERS” หรือแปลว่า ชาวโมสตาร์
ท่ีคอยดูรักษาสะพานท่ีตั้งอยู่เหนือแม่น ้าเนเรทว่า ชมบา้นแบบเติร์ก (TURKISH HOUSE) ซ่ึงเหลืออยู่
เพียงไม่ก่ีหลงัในโมสตาร์ ปัจจุบนัเจา้ของบา้นยงัคงเป็นชาวบอสเนียเช้ือสายเติร์ก มีเวลาใหท้่านอิสระเดิน
เลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง “บลากายจ์” (BLAGAJ)  น าท่านชมน ้าตกบลากายจ์ ท่ีไหลออกมาจากถ ้าใตภู้เขา 

สายน ้ าท่ีใสสะอาดผา่นโขดหินเป็น
ชั้นๆ สวยงาม ได้เวลาอนัสมควรน า
ท่านเดินทางต่อเข้าสู่ เมืองดูบรอฟ
นิค (DUBROVNIK) เ มืองมรดก
โลกท่ีแขวนตวัอยู่ทางตอนใต้ของ
ประเทศ ท่ีพรหมแดนติดต่อกับ
ประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า น า
ท่านลัดเลาะเลียบไปตามชายฝ่ัง
ทะเลอเดรียติคซ่ึงท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกบับรรยากาศริมชายฝ่ังทะเล ท่ีมีบา้น เรือนหลงัคากระเบ้ืองสีแสด 
สลบัตามแนวชายฝ่ังเป็นระยะๆ 

 
 
 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :    KOMPAS HOTEL                                                          ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วนัที่7         ดูบรอฟนิค – ชมเมือง – บุดวา (มอนเตนิโกร) – ชโคดร้า 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 น าท่านชม เมืองดูบรอฟนิค เมืองหลวงของมณฑล DUBROVNIK-NERETVA อยู่ทางตอนใต้ของแคว้น 
DALMATIA ท่ีองค์การ UNESCO ขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี 1995 นับเป็นเมืองสวรรค์ของ
นั กท่ อ ง เ ท่ี ย ว อี ก เ มื อ งห น่ึ ง ท่ี
สวยงามติดอนัดบัตน้ ของโลก  ซ่ึง
ในอดีตเม่ือปี 1991 เมืองดู บรอฟ
นิค ไดเ้ป็นเป้าหมายถูกโจมตีจาก
กองทหารยูโกสลาฟ  บ้านเรือน
กว่าคร่ึงและอนุสาวรียต์่างๆ ทรุด
โทรมเสียหาย หลังจากนั้ นในปี 
1995 ไ ด้ มี ก า ร ล ง น า ม ใ น
สนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และ
เร่ิมเขา้สู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ไดร่้วมกนับูรณะซ่อมแซมเมืองส่วนท่ีเสียหายขึ้นใหม่
ในระยะเวลาอนัสั้น ปัจจุบนัเมืองดูบรอฟนิคกลบัมาสวยงามอีกคร้ัง ชมทศันียภาพของเมืองดูบรอฟนิค 
ท่ีตั้งอยู่ตามริมฝ่ังทะเล อะเดรียติค ตวัเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรลอ้มรอบ ถือเป็น
สัญลักษณ์ของเมืองท่ีความโด่งดังเทียบได้กับ แกรนด์แคนนหรือแกรนด์คาแนลแห่งเวนิส น าท่าน
เดินทางสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าเพ่ือขึน้ กระเชา้ไฟฟ้า ท่ีความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทศัน์ท่ีคงความเป็น 
เอกลกัษณ์ของบา้นเมืองหลงัคาสีส้ม และความงดงามทะเลอะเดรียติค จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นชม
เมืองหรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากนั้ น  น า ท่านออกเดินทางสู่  

เ มืองบุดวา (BUDVA) ประเทศ
มอนเตนิโกร เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ริม
ทะเลเอเดรียติก เป็นเมืองท่ี เคย
ปกครองโดยบาทหลวง ในปัจจุบนั
มีประชากรประมาณ 60,000 คน 
เป็นศูนย์กลางของการท่องเท่ียว 
แ ห่ งมอนนิโกร  เ ป็น เ มือง ท่ี มี
ก าแพงล้อมรอบตั้ งแต่ยุคกลางท่ี
ไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่งดีมีหาดทรายแสนสวย ตวัเมืองมีอายกุวา่ 2,500 ปี ซ่ึงท าใหเ้ป็นหน่ึงในการตั้งถ่ิน
ฐานท่ีเก่าแก่ ท่ีสุดบนชายฝ่ัง ADRIATIC เวลาอันสมควร น าท่านออกเดินทางสู่  เมืองชโคดร้า 
(SHKODRA)  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั 

พกัท่ี :      ROZAFA HOTEL                                                        ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
วนัที่8        ชโคดร้า(อลัแบเนีย) – พริซเรน(โคซาโว) – มัสยิดสินาน ปาชา – อารามดิคานิท  พริซ

ตินา 
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เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองพริซเรน (PRIZREN) อดีตเมืองศูนย์กลางแห่งประวติัศาสตร์ของอาณาจักร

เซอร์เบีย เป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์ของโคโซโวซ่ึงอยู่ติดกบัมาซิโดเนียและแอลเบเนีย ตวัเมืองตั้งอยู่
บนส่วนลาดชันของภูเขาซาร์นา 
น าท่านเข้าชมมัสยิดสินาน ปาชา 
( SINAN PASHA MOSQUE) 
เ ป็ น มั ส ยิ ด ท่ี ส ร้ า ง ขึ้ น ใ น ปี
ค.ศ.1615 ซ่ึงได้รับการยกย่องว่า 
“อนุสรณ์สถานแห่งวัฒนธรรม” 
น าชมโบสถ์แม่พระ (CHURCH 
OF OUR LADY OF LJEVIS) ซ่ึ ง
ได้ รับการยกย่องจากองค์การ
ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 2006 โบสถ์  แห่งน้ีสร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 13 โดยกษตัริยช์าวเซอร์เบีย 
สเตฟาน มิลูทิน เป็นโบสถ์แบบเซอร์เบียออโธดอกซ์และหลังจากการเขา้มายดึครองอาณาจกัรแห่งน้ีโดย
ชาวออตโตมันในสมัยศตวรรษท่ี 14 ได้เปล่ียนโบสถ์แห่งน้ีเป็นมสัยิด และในต้นศตวรรษท่ี 20 ก็ได้
เปล่ียนกลบัมาเป็นโบสถอี์กครั้ง 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านชมอารามดิคานิท (MONASTERY DECANIT) เป็นอารามท่ีสร้างขึ้นตั้งแต่ ยคุกลางของอาณาจกัร

เซอร์เบีย โดยกษตัริยเ์ซอร์เบีย (KING STEFAN DECANSKI) เป็นวิหารท่ีส าคัญท่ีสุดของเซอร์เบีย ออร์
โธดอกซ์ และเซอร์เบียยงัถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของประเทศถึงแมว้่าตั้งอยู่ในเขตโคซาโว อารามน้ีตั้งอยู่ใน
หุบเขาแม่น ้ า  DECANSKA BISTRICA ท่ี เชิงเขา PROKLETIJE อารามอยู่ภายใต้การคุ ้มครองทาง
กฏหมายของประเทศเซอร์เบรยตั้งแต่ ค.ศ.1947 น าท่านเขา้ชมภายในวิหารท่ีมีภาพปูนเปียก (FRESCO) ท่ี
แสดงเร่ืองราวของศาสนาคริสต ์และเร่ืองราวของการเผยแพร่ศาสนาในภูมิภาค ท่ียงัคงสมบูรณ์มาก (หา้ม
ถ่ายภาพ) ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองพริซตินา (PRISTINA) เมืองหลวงแห่งประเทศโคโซ
โว น าท่านชมเมือง พริซตินา เมืองท่ียงัคงกล่ินอายของความเป็นคอมมิวนิสตใ์นยคุโซเวียตไดเ้ป็นอยา่งดี 
น าท่านชมจตุัรัส สแกนเดนเบกแห่งกรุงพริซตินา (SKANDERBEG MONUMENT) หอนาฬิกาประจ า 
เมืองและอาคารสถาปัตยกรรมท่ียงัคงหลงเหลืออยูใ่หเ้ห็นในแบบฉบบัโซเวียต  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :       EMERALD HOTEL                                                                            ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วนัที่9        พริซตินา – สโกเปีย – หมู่บ้านกาดิเม - จัตุรัสมาซิโดเนีย  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 จากนั้น เดินทางสู่ เมืองสโกเปีย (SKOPJE) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศมาซิโดเนีย 
เป็นศูนย์กลางทางการเมือง ทาง
วฒันธรรม และทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ เคยเป็นเมืองหลวงของ
เซอร์เบีย และบัลแกเรียในอดีต 
หลังจากประเทศมาซิโดเนียได้
แ ย ก ตั ว อ อ ก ม า จ า ก ก ลุ่ ม
ยู โกสลา เวี ยแล้ว  รัฐบาลมาซี
โดเนียได้พัฒนาบ้านเมืองอย่าง
เตม็ท่ี ท าใหเ้มืองหลวงสโกเปียกลบัมามีชีวิตชีวาสวยงามไม่แพม้หานครอ่ืนๆของยโุรป 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านชมจัตุ รัสมาซิโดเนีย (MACEDONIA SQAURE) ชมอนุสาวรีย์อเล็กซานเดอร์มหาราช 

(ALEXANDER THE GREAT) ท่ีสร้าง
ขึ้นเพื่อเป็นการร าลึกถึงการท่ีประเทศ
ได้รับ  เอกราชมา 20 ปี ชมประตูชัย
แ ห่ ง ม า ซิ โ ด เ นี ย ( PORTA 
MACEDONIA) ส ร้ า ง ขึ้ น เ พื่ อ ใ ห้
สัญลักษณ์ของการประกาศอิสรภาพ
ของมาซิโดเนียท่ีมีมากวา่ 20 ปี น าท่าน
ถ่ า ย รู ป กับ  ส ะพ าน หิน  ( STONE 
BRIDGE) สร้างขึ้นในราวศตวรรษท่ี 6 
โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนแห่งไบเซนไทน์ (JUSTINIAN-ครองราชย ์ค.ศ.527-565)  น าท่านเดินขา้มสะพาน
หิน (STONE BRIDGE) ข้ามแม่น ้าวาร์ตาร์สู่เขตเมืองเก่า ท่ีเต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ซ่า ท่ีได้รับอิทธิพลมา
จากชาวเติร์ก เน่ืองจากถูกปกครองโดยออตโตมาน ประมาณ 500 ปี จากน้ันอิสระทุกท่านเลือกซ้ือสินค้า
ต่างๆ หรือเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศัย 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :       PARK HOTEL & SPA                                                 ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่10       สโกเปีย – เดินทางกลบั 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางสู่ สนามบิน  
12.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์เท่ียวบินท่ี QR 306 
18.40 น. เดินทางถึง กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 

วนัที่11       กรุงเทพฯ 

20.35 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR 830 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


07.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มี
อ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ  

อตัราค่าบริการ 

ช่วงออกเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

18-28 ก.ย. // 16-26 ต.ค. //  
06-16 พ.ย. 2562 

85,900 85,900 80,900 19,900 

04-14 ธ.ค. 2562 87,900 87,900 83,900 19,900 

25 ธ.ค.-04 ม.ค. 2563 95,900 95,900 91,900 19,900 

ม.ค.-มี.ค. 2563 85,900 85,900 80,900 19,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 



อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ- เวนิส // สโกเปีย -กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบไุวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณา
หรือไม่กต็าม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอบุติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท*** 

 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปและไกด์ท้องถิ่นตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษหีกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา 

ในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน  
เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

และค่าใชจ้่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีนั่งครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  



• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวี
ซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็น
แต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าท่ีท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว่้าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในการเข้าพกั ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องพกัทุกคืน ของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และ
มีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ(ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมท่ีพัก
ต่างประเทศเพ่ือท่ีจะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคัญ) 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ้่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป -  เก็บค่าใชจ้่าย 20,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนัขึ้นไป  -  เก็บค่าใชจ้่าย  70 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ท้ังนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 



 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ี
ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


