


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ทรีเอสเต้ - จตุัรัสอูนีตา ดทิาเลยี - ลุบเบลยีน่า (สโลวาเนีย) - ซาเกรบ (โครเอเชีย)  
 อุทยานแห่งชาตพิลติวเิซ - ซาดาร์ - สปลทิ - ดูบรอฟนิค  

พอดกอรีตซา (มอนเตเนโกร) - พริซเรน (โคโซโว) - สโกเปีย (มาซิโดเนีย)  

**หมู่บ้านกาดเิม “Gadime Village” คาบสมุทรแห่งยูโกสลาเวยี** 
อตัราค่าบริการนี ้รวมค่าวซ่ีาแล้ว   

ออกเดนิทางวนัที่   
27 ม.ค.-05 ก.พ. // 17-26 ก.พ. // 17-26 มี.ค. 2561 

( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1       กรุงเทพฯ   
22.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

เคาร์เตอร์สายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ัง
บนเคร่ือง 



วนัที่2      โดฮา – เวนิส – ทรีเอสเต้ – จตุัรัสอูนีตา ดทิาเลยี    
02.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศกาตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR 837 
04.55 น. เดินทางถึงประเทศกาตาร์ แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง (ประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
07.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเวนิส ประเทศอติาล.ี..โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR125 
11.30 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเวนิส ประเทศอติาล ีหลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

น าคณะเดินทางสู่เมืองทรีเอสเต้ “Trieste” เมืองหลวงของจงัหวดัตรีเอสเตและแควน้ปกครองตนเองฟรีอูลี-
เว เน เซี ย จู เ ลี ย  (Friuli-Venezia 
Giulia) ของประเทศอิตาลี ตั้ งอยู่
บนอ่าวตรีเอสเต (Gulf of Trieste) 
ด้านตะวนัออกเฉียงเหนือสุดของ
ทะเลเอเดรียติก (Adriatic Sea) ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของทะเลเมดิเตอร์เร
เนียน น าท่านเขา้สู่ จตุัรัส เปียสซา 
อู นี ต า  ดิ ท า เลี ย  (Piazza Unita 
d'Italia) เป็นจัตุรัสหลักของเมือง
ตรีเอสเต โดยบริเวณดา้นหนา้ของ
จัตุรัสนั้ นติดกับทะเลเอเดรียติก 
และย ังได้รับการยอมรับว่าเป็น
จัตุ รัส ท่ี ท่ีตั้ งอยู่ ติดกับทะเล ท่ี มี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย ชม
ตรีเอสเต ซิต้ี ฮอลล์ (Trieste City 
Hall) หรื   อ อาคารเทศบาลของ
เมื อ ง  (city's municipal building) 
ถูกสร้างข้ึนในช่วงปี  1875 ชม
วิหารตรีเอสเต (Trieste Cathedral) 
วิห าร เก่ าแ ก่ ท่ี ถู กส ร้ าง ข้ึ น ใน
ศตวรรษท่ี 6 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  
พกัท่ี :     NH TRIESTE HOTEL หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                          
วนัที่3      ทรีเอสเต้ – ลบุเบลยีน่า(สโลวาเนีย) – ซาเกรบ(โครเอเชีย) 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
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 น าท่านเดินทางสู่เมืองลุบเบลียน่า (Ljubljana) เมืองหลวงของประเทศสโลวีเนีย “Slovenia” น าท่านชมลาน
ปราสาทลุบบลิยาน่า ปราสาทยุคกลางท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาเหนือใจกลางเมืองลูบลิยาน่า โดยปราสาทถูกสร้าง
ข้ึนเพื่อปกป้องอาณาจกัรจากการ
รุกรานของชาวเติ ร์กและกบฏ 
ปัจจุบันปราสาทลูบลิยาน่าได้
กลายเป็นสถานซ่ึงความส าคัญ
ท างด้ าน วัฒ น ธ รรม  แ ล ะ ย ัง
กลายเป็นหอชมเมือง ซ่ึง  ท่านจะ
ไดส้ัมผสัววิทิวทศัน์อนังดงามของ
เมืองได้เกือบทั้ งหมด  ชมจัตุรัส
กลางเมืองเพรเซเรน จัตุ รัส ท่ี มี
ความส าคญั จตุัรัสเป็นรูปหล่อของฟรานซ์ เพรเซเรน กวีท่ีมีช่ือเสียงของสโลเวเนีย (1800 – 1849) เป็น
สัญลกัษณ์ของคนรักชาติ รักเ  สรีภาพ ใกลจ้ัตุรัสเป็นโบสถ์นิกายฟรานเซสกนัท่ีมีสีชมพูดึงดูดสายตา ใช้
เวลาในการก่อสร้างประมาณ 14 ปี เป็นศิลปะแบบอาร์ตนูโว ภายในมีห้องสมุดตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 ซ่ึงมี
หนงัสือประมาณ 55,000 เล่ม ไม่ไกลจากจตุัรัสมีสะพาน 3 แห่งท่ีมีช่ือเสียงของเมืองลูบลีอานา ท่ีส าคญัคือ 
สะพานมงักร ซ่ึงสร้างในปี 1901 เป็นสะพานแห่งแรกๆ ท่ีสร้างดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ของยโุรป 
ท่ีหวัสะพานทั้งสองฝ่ังประดบัดว้ยรูปป้ันมงักรในแบบอาร์ตนูโว   

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองซาเกรบ “Zagreb” เมืองหลวงของโครเอเชีย น าท่านชมกรุงซาเกรบ ซ่ึงประกอบดว้ย

เขตเมือง Upper Town ท่ีสร้างข้ึน
สมยัศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีซุ้มประตูหิน
เป็นสัญลักษณ์ เขต Lower Town  
ท่ีสร้างข้ึนในสมัยศตวรรษท่ี 19 
และเขตเมืองใหม่ท่ีสร้างส  มยัหลงั
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง น าท่านชม
มหาวิหารเซนต์สตีเฟน ท่ีสร้างใน
สไตล์นีโอโกธิค ชมตลาดกลาง
เ มื อ ง  ( Dolac Market) ต ล า ด
กลางแจง้ท่ีเก่าแก่ มีสีสันสดใส ขายไมด้อกไมป้ระดบัและผลไมร้าคาถูกมาก น าท่านสู่เขต Upper Town ชม
วิหารเซนตม์าร์ก (St. Marks Church) ท่ีมีหลงัคากระเบ้ืองปูเป็นลวดลายรูปตราของกองทหารแห่งยุคกลาง 
จากนั้นน าท่านนัง่รถราง (Uspinjaca) ลงสู่ Lower Town เชิญท่านเท่ียวชมยา่นธุรกิจการคา้ท่ีทนัสมยัท่ีถนนลิ
กา (Lica Street) แวะชมจัตุรัส Trg Ban Jelacic Square จัตุรัสกลางเมืองท่ีล้อมรอบด้วยห้างร้านน าสมัย 
แหล่งชุมชนของชาว Zagreb ชมอนุสาวรีย ์Ban Josip Jelacic ผูย้ิ่งใหญ่ ผูซ่ึ้งต่อสู้เพื่อความอิสระจากชาว
ฮงัการีเม่ือปี ค.ศ. 1848 ถือเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของซาเกรบ ชมโบสถ์ประจ าเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน 
บริเวณแห่งน้ียงัเป็นท่ีตั้งของท าเนียบประธานาธิบดี (President Palace) น าท่านชมจุดชมวิวท่ีท่านสามารถ
เห็นกรุง Zagreb ท่ีหลงัคาอาคารเป็นสีแดงอิฐทั้งเมือง 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 



พกัท่ี :     HOTEL INTERNATIONAL, ZAGRAB หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง            
วนัที่4      ซาเกรบ – อทุยานแห่งชาตพิลติวเิซ – ซาดาร์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ  Plitvice Lakes National Park ระหว่างทางผ่านเมือง 

Karlovac และ Slunj ชมธรรมชาติและ
ความงามของทิวทศัน์สองขา้ง  ทางท่ีราย
ลอ้มดว้ยป่าเขาสลบัทุ่งหญา้ฟาร์มเกษตรท่ี
อุดมสมบูรณ์  น าท่านชมอุทยานแห่งชาติ
ท ะ เล ส าบ พ ลิ ท วิ เซ่  (Plitvice Lakes 
National Park) ซ่ึ งตั้ ง อ ยู่ ใ จ ก ล างข อ ง
ประเทศ และรับการประกาศเป็นอุทยาน
แห่งชาติเม่ือปี ค.ศ.1949 ปัจจุบนัมีพื้นท่ี
ประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร ท่ามกลาง
ทะเลสาบ 16 แห่งและป่าไมน้านาพนัธ์ุ จนองคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ไดข้ึ้นทะเบียนประกาศให้เป็นมรดก
โลก ในปีค.ศ.1979 น าท่านเดินชมธรรมชาติไปตามทางเดินเทา้ท่ีจดัไวอ้ย่างเป็นสัดส่วน ลดัเลาะไปตาม
ทะเลสาบ และน ้ าตก ต่ืนตาต่ืนใจไปกบัความบริสุทธ์ิ สุขสดช่ืน จากนั้นน าท่านล่องเรือชมความสวยงามของ
ทอ้งน ้ าสีครามในอุทยานแห่งชาติทะเลสาบบาลาตอน ตลอดจนไมป่้าจ าพวกสน สุดแสนประทบัใจกบัความ
งดงาม จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองโวดิเซ่ 
เมืองชายฝ่ังทะเลอาเดรียติก  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น ำท่ำนออกเดินทำงต่อไปยงัเมืองซำดำร์ 

“ZADAR” จำกนั้นน ำท่ำนชมบรรยำกำศ
ท่ีสวยงำมของซำดำร์ แวะเก็บบนัทึกภำพ
ประตูเมืองโบรำณ (KopnenaVrata) ผ่ำน  
ชมโบสถ์เซนต์โดนำทสั ส่ิงก่อสร้ำงใน
คริสต์ศตวรรษท่ี  9 เชิญท่ ำนชม “Sea 
Organ” สถำปัตยกรรมกำรก่อสร้ำงเคร่ืองดนตรี โดยอำศยั เกลียวคล่ืน ท่ีซัดเขำ้กระทบกบับนัไดหินอ่อน
และท่อใตข้ั้นบนัไดก่อให้เกิดเป็นท่วงท ำนอง เสียงดนตรี เป็นผลงำนกำรออกแบบของสถำปนิก นิโคล่ำ 
เบสิก 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :     FUNIMATION BORIK HOTEL หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                         
วนัที่5      ซาดาร์ – สปลทิ – ดูบรอฟนิค  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
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 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองสปลิต “SPLIT” เมืองศูนยก์ลำงกำรพำณิชย ์กำรคมนำคมของแควน้ดลัเมเชียและ
เป็นเมืองชำยฝ่ังเมดิเตอร์เรเนียนท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโครเอเชีย อีกทั้ งเป็น
หน่ึงในเมืองท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดอำยุกว่ำ 
1,700 ปี  น ำชมตัวเมือง สปลิต ท่ี
สร้ำงรำยล้อมพระ   รำชวงัดิโอคลิ
เธียน ประกอบดว้ยศำลำวำ่กำรเมือง
ส ไ ต ล์ เร อ เน ส ซ อ ง ต์  ส มั ย
ค ริ ส ต์ ศ ต ว ร ร ษ ท่ี  1 5  อ ำ ค ำ ร
บ้ำนเรือนเก่ำแก่ ต่ำงๆ  ชมย่ำนพี
เพิลสแควร์ (People Square) ศูนยก์ลำง
ทำงธุรกิจ และกำรบริหำรเม่ือสมยัศตวรรษท่ี 15 และส่ิงก่อสร้ำงท่ีมีช่ือเสียงเช่น รูปภำพแกะสลักสมยั 
Venetian-Gothic Cambi Palace Renaissance Town Hall ท่ีสร้ำงข้ึนช่วงแรกของคริสตศ์ตวรรษท่ี 15  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น ำท่ำนออกเดินทำงต่อสู่ เมืองดุบรอฟนิค “DUBROVNIK” จำกนั้นจำกนั้นน ำท่ำนเดิน ชมบริเวณเมืองเก่ำ 

(Old Town) ชมทัศ นี ยภ ำพของ
เมืองท่ีตั้ งอยู่ตำมแนวชำยฝ่ังทะเล
อำเดรียติก ตัวเมืองจะเป็นป้อม
ปรำกำรโบรำณท่ีเป็นสัญลักษณ์
ของ เมื อ ง   ชม  Sponza Palace ท่ี
สร้ำงข้ึนใ  นคริสต์ศตวรรษท่ี 14 
ปัจจุบันใช้เป็นสถำนท่ีเก็บรักษำ
เอกสำรโบรำณท่ีส ำคญัๆ รวมถึงค ำ
จำรึกเป็นภำษำละตินโบรำณท่ีใช้
เตื อน ใจพ่ อค้ำวำณิ ชท ำงทะเล 
“หำ้มกระท ำกำรโกงน ้ำหนกัในกำรซ้ือขำย ขณะท่ีท่ำนชัง่/ตวง สินคำ้ เพรำะพระเจำ้ก ำลงัจบัตำ และวดัควำม
ซ่ือสัตย์ของท่ำนอยู่” น ำท่ำนเดินชมอำคำรบ้ำนเรือนเก่ำแก่ภำยในป้อมปรำกำรต่ำงๆ เช่นDominican 
Monastery Church of St.Blaise ในสไตลบ์ำร็อค Fort of St.John ประตู Pile Gate, Ploce Gate  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ :      NEPTUN HOTEL, DUBROVINIK หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                                                                          
วนัที่6      ดูบรอฟนิค – ชมเมือง – พอดกอรีตซา (มอนเตเนโกร) 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนชมก ำแพงเมืองโบรำณ ซ่ึงเป็นจุดเด่นของเมืองดูบรอฟนิค ท่ีมีก ำแพงยำวประมำณ 1,940 เมตร สูง 
25 เมตร สลบัด้วยหอรบ 5 หอ หอคอยทรงกลม 3 หอ และทรงส่ีเหล่ียมจตุัรัส และส่ีเหล่ียมผืนผำ้ 12 หอ 
สร้ำงข้ึนตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13  ประทบัใจกบัวิวทิวทศัน์ขณะท่ีเดินไปตำ  มสันแนวของก ำแพง ซ่ึงมีทั้ง
อำคำรสถำปัตยกรรมโบรำณสไตล์บำร็อคในยำ่นเมืองเก่ำ และทอ้งทะเลสีครำมท่ีสำมำรถมองออกไปไกล
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สุดสำยตำ ภำยใตท้อ้งฟ้ำแสนสดใส บำงช่วงตอนของก ำแพงจะตอ้งผำ่นป้อมปรำกำรท่ีใหญ่มหึมำ และหำด
ท่ีเต็มไปด้วยหินผำ ท ำให้ตลอดเวลำ 2 ชั่วโมงในกำรเดินบนก ำแพงเมืองโบรำณน้ีผ่ำนไปอย่ำงรวดเร็ว
เหลือเช่ือ สร้ำงควำมประทบัใจมิรู้เลือน จำกนั้นอิสระใหท้่ำนไดพ้กัผอ่นตำมอธัยำศยั 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองพอดกอรีซำ “Podgorica”เมืองหลวง  ของประเทศมอนเตเนโกร ซ่ึงตั้งอยู่บนท่ีรำบ 

ระหว่ำงเทือกเขำไดนำริก แอลป์ 
(Dinaric Alps) และทะเลสำบสูทำร่ี 
(Lake Scutari) น ำ ท่ ำ น ผ่ ำ น ช ม 
อ นุ ส ำ ว รี ย์ ก ษั ต ริ ย์ นิ โ ค ล ำ 
( Monument of King Nikola) ซ่ึ ง
ตั้ งอยู่ตรงข้ำมรัฐสภำมอนเตเนโกร 
(Montenegro`s parliament) จำกนั้ น
น ำท่ำนสู่  จัตุรัส Trg Republike ซ่ึง
เป็นจัตุ รัสใจกลำงเมือง ศูนย์รวม
ร้ำนคำ้ต่ำงๆมำกมำย ไดเ้วลำน ำท่ำนสู่โบสถ์ The Cathedral of the Resurrection of Christ ซ่ึงเป็นโบสถ์ออ
โทด็อกซ์ขนำดใหญ่ท่ีสร้ำงข้ึนในปี 1993 โดยควำมร่วมมือระหวำ่งมอนเตเนโกร และ เซอร์เบีย 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ :      HOTEL NEW STAR หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                           
วนัที่7        พอดกอรีตซา –พริซเรน(โคโซโว) – สโกเปีย(มาซิโดเนีย)  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

หลงัอาหารท่านเดินทางสู่ เมืองพริซเรน “PRIZREN” อดีตเมืองศูนยก์ลางแห่งประวติัศาสตร์ของอาณาจกัร
เซอร์เบีย เป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์ของโคโซโวซ่ึงอยูติ่ดกบัมาซิโดเนียและแอลเบเนีย ตวัเมืองตั้งอยูบ่น
ส่วนลาดชนัของภูเขาซาร์นา 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเขา้ชมมสัยิดสินาน ปาชา (Sinan Pasha Mosque) เป็นมสัยิดท่ีสร้างข้ึนในปีค.ศ.1615 ซ่ึงไดรั้บการยก

ย่ อ ง ว่ า  “อ นุ ส ร ณ์ ส ถ าน แ ห่ ง
วฒันธรรม” น าชมโบสถ์แม่พระ 
(Church of Our Lady of Ljevis) ซ่ึง
ได้ รับ ก ารยก ย่อ งจาก องคก์ าร
ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 2006 
โบสถ์   แ ห่ ง น้ีส ร้าง ข้ึนในสมัย
ศตวรรษ ท่ี  13  โดยกษัต ริย์ช าว
เซอ ร์ เบี ย  ส เตฟ าน  มิ ลู ทิน  เป็ น
โบสถ์แบบเซอร์เบียออโธดอกซ์
และหลงัจากการเขา้มายึดครองอาณาจกัรแห่งน้ีโดยชาวออตโตมนัในสมยัศตวรรษท่ี 14 ได้เปล่ียนโบสถ์
แห่งน้ีเป็นมสัยิด และในตน้ศตวรรษท่ี 20 ก็ไดเ้ปล่ียนกลบัมาเป็นโบสถอี์กครั้ง  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองสโก
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เปีย “SKOPJE” เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศมาซิโดเนีย เป็นศูนยก์ลางทางการเมือง ทาง
วฒันธรรม และทางเศรษฐกิจของประเทศ เคยเป็นเมืองหลวงของเซอร์เบีย และบลัแกเรียในอดีต  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :    HOLIDAY INN SKOPJE หรือระดบัใกลเ้คียง                     
วนัที่8       สโกเปีย – หมู่บ้านกาดเิม “Gadime Village” – ชมเมือง  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นกาดิเม “Gadime Village”  หมู่บา้นน้ีตั้งอยูท่างตอนเหนือ เมืองสโกเปีย น าท่านชม
ถ ้า กาดิเม “Gadime Cave” หรือถา้ หินอ่อน (Marble Cave) เป็นถา้ หินปูนท่ีมาช่ือเสียงของโคโซโว ท่ีเพิ่งจะ
ถูกคน้พบเม่ือปีค.ศ.1966 โดยชาวบ้านท่ีช่ือวา่ อาห์เมท ดิที ซ่ึงมีอาชีพตดัหินขายและไดท้ าการขุดลงไปพบ
ถ ้าหินอ่อนแห่งน้ี ชมความสวยงามของถ ้ า ท่ีมีความเก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีมีความยาวประมาณ 1,500 เมตร 
สมควรแก่เวลา เดินทางกลบัสู่เมืองสโกเปีย  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมจัตุรัสมาซิโดเนีย (Macedonia Square) ชมอนุสาวรีย์อเล็กซานเดอร์มหาราช (Alexander the 

Great) ท่ี ส ร้ าง ข้ึน เพื่ อ เป็ นก าร
ร าลึกถึงการท่ีประเทศได้รับ   เอก
ราชมา 20 ปี  ชมประตูชัยแห่ ง
ม า ซิ โ ด เนี ย  (Porta Macedonia) 
สร้างข้ึนเพื่อให้สัญลกัษณ์ของการ
ประกาศอิสรภาพของมาซิโดเนียท่ี
มีมากว่า 20 ปี น าท่านถ่ายรูปกับ 
สะพานหิน (Stone Bridge) สร้าง
ข้ึ น ใน ร าว ศต ว รรษ ท่ี  6  โด ย
จกัรพรรดิจสัติเนียนแห่งไบเซนไทน์ (Justinian-ครองราชย ์ค.ศ. 527-565) 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :    HOLIDAY INN SKOPJE หรือระดบัใกลเ้คียง                     
วนัที่9       สโกเปีย – เดนิทางกลบั  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 หลงัอาหารเดินทางสู่สนามบินนานาชาติกรุงสโกเปีย 
11:40 ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศกาตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR306 
18.25 เดินทางถึงประเทศกาตาร์ แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง (ประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
20.40 เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR830 

วนัที่10     กรุงเทพฯ 
05.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย เวลิด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้า
ทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 

อตัราค่าบริการโปรแกรม  
ออกเดนิทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

มกราคม-มีนาคม 2561 65,900 65,900 65,900 13,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ- เวนิส//สโกเปีย -กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 

 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการ
พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั* หากท่าน
อายเุกิน 75 ปี ท่านตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา 

ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 16 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 



 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 15 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

• หากในช่วงที่ท่านเดนิทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าใหก้บั
ทางท่าน 

• กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

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

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตมีดัจ ากบัสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 10,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-13 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 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 ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

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

 กรณเีด็กอายุต ่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 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั
ฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีา
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


