
 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 12207 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

เวนิส - เบลด - ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด - ลูบลยิานา - ปราสาทลุบบลยิาน่า  
ซาเกรบ - อุทยานแห่งชาตพิลติวเิซ – ซาดาร์ - ซิบินิค – สปลิท – นีอุม - โมสตาร์  



 

 

บลากายจ์ – ดูบรอฟนิค - ชโคดร้า – ปราสาทโรซาฟา - พริซเรน - มัสยิดสินาน ปาชา - พริซตินา  
อารามดิคานิท - สโกเปีย – หมู่บ้านกาดิเม - จัตรัุสมาซิโดเนีย 

ก าหนดการเดนิทาง 
10-20 เม.ย. 2562 

 ( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วันที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮาร์  
23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเคร่ือง 

  
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วันที่2        เวนิส – เบลด(สโลวีเนีย) – ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด         
02.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองเวนิส ประเทศอติาล ีโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR837 
05.45 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
08.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองเวนิส ประเทศอติาล ีโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR125 
13.20 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเวนิส ประเทศอติาล ีหลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว   

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 น าท่านออกเดินทางสู่สาธารณรัฐสโลวีเนีย ดินแดนท่ีมีความงดงามทางลกัษณะภูมิประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
ทะเลสาบ ภูเขา และศิลปะ วฒันธรรมท่ีสุดแสนจะงดงาม น าท่านเข้าสู่เมืองเบลด Bled เมืองตากอากาศ
ตั้งอยูริ่มทะเลสาบและริมเทือกเขาแอลป์จูเลียน เป็นทะเลสาบท่ีมีช่ือ  เสียงมากท่ีสุดในประเทศสโลเวเนีย 
และได้รับการขนานนามว่าเป็น
ไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์  น า
ท่านล่องเรือชมความงามของ
ทะเลสาบเบลด ตวัทะเลสาบเกิด
จากการกัดเซาะของธารน ้ าแข็ง
โบฮินจ์ (Bohinj Glacier) ในยุค
น ้ าแข็ง แต่ท่ีน่าสนใจยิ่งกว่านั้น
คือน ้ าในทะเลสาบ ไม่ไดม้าจาก
การละลายของธารน ้ าแข็ง แต่มา
จากบ่อน ้ าร้อนใต้ดินหลายแห่ง 
น ้ าในทะเลสาบน้ีจึงใสบริสุทธ์ิ 
และไม่กลายเป็นน ้ าแข็งในฤดู
หนาว เรือล่องผ่าน ปราสาทเบ
ลด Bled Castle ท่ีตั้งอยู่บนริมผา
ติดทะเลสาบ  เป็นปราสาท ท่ี
เก่าแก่ท่ีสุด จกัรพรรดิเฮนริค ท่ี 2 
แห่งเยอรมนั ยกให้เป็นสถานท่ี
พกัของบิชอป อลั เบ่ียม แห่งบริ
เซน (Bishop Albium of Brixen) ในปี ค.ศ.1004  

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร   

พกัที่ :       Park Bled Hotel  ที่พกัระดับใกล้เคียง 
วันที่3       เบลด – ลูบลิยานา(สโลวีเนีย) – ปราสาทลุบบลิยาน่า – ซาเกรบ(โครเอเชีย) 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   
 น าท่านออกเดินทางสู่กรุงลูบลิยานา (Ljubljana) เข้าสู่จัตุ รัสกลางเมืองเพรเซเรน เป็นจัตุ รัสท่ีมี

ความส าคัญเช่นเดียวกับจัตุ รัสบันได
สเปนในกรุงโรม มีรูปป้ันของฟรานซ ์
เพรเซเรน กวีท่ีมีช่ือเสียงของสโลวีเนีย 
เป็นสัญลกัษณ์ความรักชาติและเสรีภาพ 
ใกลจ้ตุัรัสเป็นโบสถ์ในนิกายฟรานเซส
กนั ศิลปะในแบบอาร์ตนูโว น าท่านขึ้นชม ลานปราสาทลุบบลิยาน่า ปราสาทยุคกลางที่ตั้งอยู่บนเนินเขา

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


 

 

เหนือใจกลางเมืองลูบลยิาน่า โดยปราสาทถูกสร้างข้ึนเพ่ือปกป้องอาณาจกัรจากการรุกรานของชาวเติร์ก
และกบฏ ปัจจุบนัปราสาทลูบลิยาน่าไดก้ลายเป็น สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี ความส าคญัทางดา้นวฒันธรรม 
และยงักลายเป็นหอชมเมือง ซ่ึงท่านจะไดส้มัผสัวิวทิวทศัน์อนังดงามของเมืองไดเ้กือบทั้งหมด ชมจตุัรัส
กลางเมืองเพรเซเรน จตุัรัสท่ีมีความส าคญั จตุัรัสเป็นรูปหล่อของฟรานซ์ เพรเซเรน กวีท่ีมีช่ือเสียงของ  
สโลเวเนีย (1800 – 1849) เป็นสัญลกัษณ์ของคนรักชาติ รักเสรีภาพ ใกลจ้ตุัรัสเป็นโบสถนิ์กายฟรานเซส
กนัท่ีมีสีชมพูดึงดูดสายตา ใชเ้วลาในการก่อสร้างประมาณ 14 ปี เป็นศิลปะแบบอาร์ตนูโว ภายในมี
ห้องสมุดตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 ซ่ึงมีหนังสือประมาณ 55,000 เล่ม ไม่ไกลจากจตุัรัสมีสะพาน 3 แห่งท่ีมี
ช่ือเสียงของเมืองลูบลีอานา ท่ีส าคญัคือ สะพานมังกร ซ่ึงสร้างในปี 1901 เป็นสะพานแห่งแรก ๆ ท่ี  สร้าง
ดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ของยุโรป ท่ีหัวสะพานทั้งสองฝ่ังประดบัดว้ยรูปป้ันมงักรในแบบ
อาร์ตนูโว 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่กรุงซาเกรบ 

Zagreb เมื อ งห ลวงขอ งป ระ เท ศ
โครเอเชีย  ดินแดนแห่งทะเลอะเดรี
ยติค ซ่ึงมีความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ห์
และมนต์ขลังท่ีท่านแทบไม่ เช่ือต่อ
สายตาตนเองว่าเป็นเมืองท่ีเพ่ิงผา่นพน้
วิกฤตการณ์ เม่ื อไม่นานมาน้ี  เอง 
ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวฒันธรร  
มและ เจ ริญ รุ่งเรืองมาตั้ งแ ต่สมัย
ศตวรรษท่ี 11 ปัจจุบันประชาชนชาวโครแอทมีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปท่ีเจริญโดย ทั่วไป การคมนาคม
ภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบายนิยมใชร้ถรางเป็นพาหนะ สัญจรนับสิบสาย ทัว่ทั้ งเมือง กรุงซาเกรบ
ประกอบดว้ยเขตเมือง Upper Town ท่ีสร้างข้ึนสมยัศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีซุม้ประตูหินเป็นสัญลกัษณ์ เขต 
Lower Town  ท่ีสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 19 และเขตเมืองใหม่ท่ีสร้างสมยัหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 
น าท่านชมมหาวหิารเซนต์สตีเฟน ท่ีสร้างในสไตลนี์โอโกธิค ชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาด
กลางแจง้ท่ีเก่าแก่ มีสีสันสดใส ขายไมด้อกไมป้ระดบัและผลไมร้าคาถูกมาก น าท่านสู่เขต Upper Town 
ชมวิหารเซนตม์าร์ก (St. Marks Church) ท่ีมีหลงัคากระเบ้ืองปูเป็นลวดลายรูปตราของกองทหารแห่งยุค
กลาง ถือเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของซาเกรบ ชมโบสถป์ระจ าเมืองเก่าเซนตแ์คทเธอรีน บริเวณแห่งน้ียงัเป็น
ท่ีตั้งของท าเนียบประธานาธิบดี (President Palace) น าท่านชมจุดชมวิวท่ีท่านสามารถเห็นกรุง Zagreb ท่ี
หลงัคาอาคารเป็นสีแดงอิฐทั้งเมือง 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร /  
 

พกัที่ :      Double Tree Hilton Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 

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


 

 

วันที่4        ซาเกรบ(โครเอเชีย) – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ – ซาดาร์(โครเอเชีย)   
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   
 น าท่านเข้าชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ เป็นอุทยานแห่งชาติหนึ่งในแปดของโครเอเชียที่ได้รับการขึ้น

ทะเบี ยน เป็ น มรดกโลก โด ยองค์ ก าร 
UNESCO เม่ือปี 1979 อุทยานแห่งน้ีมีเน้ือ
ท่ีกว่า 3,000 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบ
น้อยใหญ่ 16 แห่ง เช่ือมต่อดว้ยสะพานไม ้
ลดัเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา น า
ท่านเพลิดเพลินกบัความงามของทะเลสาบ
และน ้ าตกท่ีไหลรวยรินลงสู่  ทะเลสาบทัว่
ทุกหนทุกแห่ง ท่านจะสงัเกตเห็นหญา้มอส
ท่ีชุ่มฉ ่าชัว่นิรันดร์กาล ชมฝงูปลาแหวกว่าย
ในน ้ าใสราวกระจกสะท้อนสีครามของ
ทอ้งฟ้า แวดลอ้มดว้ยหุบเขา ตน้ไมใ้หญ่ท่ี
ร่มร่ืน ชมน ้ าตก The Plitvice Water Fall ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในอุทยาน จากนั้นน าท่านเดินลดั
เล า ะ สู่  Donja Jezira เพื่ อ ล่ อ ง เ รื อ ใ น
ทะเลสาบ Jezero Kozjak เต็มอ่ิมกับความ
งามของทะเลสาบและหุบเขา   

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ท่านออกเดินทางต่อไปยังเมืองซาดาร์(ZADAR) จากนั้นน าท่านชมบรรยากาศท่ีสวยงามของซาดาร์แวะ 

เก็ บ บั น ทึ ก ภ าพ ป ระ ตู เมื อ ง โบ ร าณ 
(KopnenaVrata) ผ่ านชมโบสถ์ เซนต์โด
นาทัส ส่ิงก่อสร้างใน  คริสต์ศตวรรษท่ี 9 
เชิญท่านชม “Sea Organ” สถาปัตยกรรม
การก่อสร้างเคร่ืองดนตรีโดยอาศยั เกลียว
คล่ืน  ท่ีซัดเข้ากระทบกับบันไดหินอ่อน
และ ท่ อ ใต้ ขั้ น บั น ได ก่ อ ให้ เกิ ด เป็ น
ท่วงท านองเสียงดนตรีเป็นผลงานการ 
ออกแบบของสถาปนิก นิโคล่า เบสิก 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นน าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   

พกัที ่:       Kolovare Hotel  หรือทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 



 

 

วันที่5        ซาดาร์(โครเอเชีย) – ซิบินิค(โครเอเชีย) – สปลิท(โครเอเชีย) – นีอุม(บอสเนีย)   
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   
 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองซิบินิค น าชมตัวเมืองชิบินิค เมืองเก่าริมฝ่ังทะเลอะเดรียติคท่ีไดรั้บอิทธิพล

สถาปัตยกรรมจาก เวนิส   และเป็น
ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของ  Dalmatia 
เป็ น ท่ี ร วม ศิ ลป ะโบ ราณ ยุค ก่ อน  
ประวติัศาสตร์ มากมาย ชมโบสถเ์ซนต์
จาคอบ (เซนตเ์จมส์) อนังดงาม ซ่ึงสร้าง
ม าตั้ ง แ ต่ สมั ย เรอ เน สซ องต์ ใน ปี 
ค.ศ.1431 ในสถาปัตยกรรมแบบเวนิส-
โกธิค  ผสมศิลปะทอสคาโน เรเนส
ซองส์ โดยศิลปิน Jura Dolmatinae โบสถน้ี์มีเอกลกัษณ์ดว้ยโคมหลงัคาของมหาวิหารตลอดจนรูปสลกั
ศีรษะคนประดบัโดดเด่นรอบมหาวิหาร 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองสป

ลิท  น าชม มืองสปลิท  ชมศ าลาว่ า
การเมืองสไตล์เรอเนซองส์ที่สร้างใน
ศ ต ว ร รษ ที่  15 อ าค า ร บ้ าน เรื อ น
เก่าแก่  น าท่านชมย่าน  People Square 
ศูนย์กลางทางธุรกิจ และการบริหาร 
เมื่ อ ส มั ย ศ ต ว ร ร ษ ท่ี  15 แ ว ะ ช ม
ส่ิงก่อสร้างท่ีมี ช่ือเสียง เช่น รูปภาพแกะสลกัสมยั Venetian-Gothic Cambi Palace และ Renaissance  
Town Hall ท่ีสร้างข้ึนในช่วงแรกของศตวรรษท่ี 15 น าท่านชม พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน (Diocletian 
Palace) ท่ีสร้างข้ึนจากพระประสงค์ของ จกัรพรรด์ิดิโอคลีเธ่ียน ท่ีตอ้งการสร้างพระราชวงัส าหรับบั้น
ปลายชีวิตของพระองคใ์นปี 295 ซ่ึงใชเ้วลาในการ   ก่อสร้างถึง 10 ปี พระราชวงัแห่งน้ี UNESCO ไดข้ึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก 
น าท่านชม  ห้องโถงกลาง
ซ่ึงมีทางเดินท่ีเช่ือมต่อสู่
ห้องอ่ืนๆ ชมลานกว้าง 
(Peristyle) ซ่ึงลอ้มไวด้ว้ย
เส าหิน แก รนิ ต  3 ด้ าน 
และเช่ือมต่อดว้ยโคง้เสาท่ี
ตกแต่ งด้วยช่อดอกไม้



 

 

สลักอย่างวิจิตรสวยงาม 
ชมยอดระฆังแห่งวิหาร 
The Cathedral Belfry 
แท่น บูชาของเซนต์โด
มินัส และเซนต์สตาซิอุส 
ซ่ึ งอยู่ภ ายในวิห ารชม
จั ตุ รั ส ป ร ะ ช า ช น 
(People’s Square) ชมรูป
ป้ันของ Gregory Of Nin ผูน้  าศาสนาคนส าคญัของโครเอเชีย น าท่านโดยสารรถโค้ชลัดเลาะเลยีบไปตาม
ชายฝ่ังทะเลอาเดรียติคเดินทางผ่านเมืองนีอุม (NEUM) เมืองใน เขตประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า 
เป็นเมืองชายทะเลเพียงเมืองเดียวของบอสเนีย   และเฮอร์เซโกวีน่า โดยมีความยาวของชายฝ่ังประมาณ 
24.5กิโลเมตร เป็นทางออกสู่ทะเลอะเดรียติก ทางเดียวของประเทศ เป็ นเมือง ตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงเมือง
หน่ึง 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร   

พกัที่ :     Grand Hotel Neum   หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
 

 

วันที่6        นีอุม – โมสตาร์(บอสเนีย) – บลากายจ์(บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค(โครเอเชีย) 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   
 จากนั้นน าท่านสู่ “เมืองโมสตาร์” (Mostar) ประเทศบอสเนียและเฮอเซโกวีน่า เมืองโมสตาร์ เป็นเมืองท่ี

เคยถูกระเบิดคร้ังใหญ่และโดนผลกระทบในช่วงสงครามระหว่างเซิร์บกบัโครแอต โมสตาร์เป็นเมืองท่ี
ใ ห ญ่ เ ป็ น อั น ดั บ  5 ข อ ง
ประเทศ ตั้งอยู่บนแม่น ้ าเนเรทวา 
(Neretva) ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็น
พรมแดนกั้นวฒันธรรมของสอง
ทอ้งถ่ิน คือทางฝ่ังตะวนัออกของ
แม่น ้ าจะเป็น ส่วนของศาสนา
อิสลามคือเป็นส่วนท่ีเป็นท่ีตั้งของ
สุเหร่าและเตอร์กิสเฮาส์ ส่วนฝ่ัง
ตะวนัตกจะเป็นส่วนของศาสนา
คริสตแ์บบคาทอลิก อนัเป็นท่ีตั้งของโบสถแ์ละท่ีอยูข่องนกับวช ปัจจุบนัโมสตาร์เป็นเมืองท่ีสวยงามและ
โด่งดงัท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงประเทศของบอสเนีย ค  าว่า โมสตาร์ มาจากค าว่า “The Bridge Keepers” หรือ
แปลว่า ชาวโมสตาร์ที่คอยดูรักษาสะพานที่ตั้งอยู่เหนือแม่น า้เนเรทว่า 
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เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง “บลากายจ์” (Blagaj)  น าท่านชม ตลาดเทปา ซ่ึงเป็นเขตเมืองเก่าท่ีได้รับการ

อนุรักษ์และยกย่องให้เป็นมรดก
โลกน าท่านเดินชมเมืองเก่าแห่งน้ี
ท่ีเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ชม
บ้ า น แ บ บ เ ติ ร์ ก  ( Turkish 
House) ซ่ึงเหลืออยู่เพียงไม่ก่ีหลงั
ในโมสตาร์ ปัจจุบันเจา้ของบ้าน
ยงัคงเป็นชาวบอสเนียนเช้ือสาย
เติร์ก มีเวลาใหท่้านอิสระเดินชอ้ป
ป้ิงสินค้าท้องถ่ินตามอธัยาศยั น า
ท่านเดินทางต่อเข้าสู่ เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) เมืองมรดกโลกท่ีแขวนตวัอยู่ทางตอนใตข้อง
ประเทศ ท่ีพรหมแดนติดต่อกบัประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า น าท่านลดัเลาะเลียบไปตามชายฝ่ังทะเลอ
เดรียติคซ่ึงท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกบับรรยากาศริมชายฝ่ังทะเล ท่ีมีบา้น เรือนหลงัคากระเบ้ืองสีแสด สลบั
ตามแนวชายฝ่ังเป็นระยะๆ 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :    Kompas Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วันที่7         ดูบรอฟนิค(UNESCO) – กระเช้าไฟฟ้าชมเมือง - ชโคดร้า - ปราสาทโรซาฟา   
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  
 น าท่านชมเมืองดูบรอฟนิค เมืองหลวงของมณฑล Dubrovnik-Neretva อยู่ทางตอนใต้ของแคว้น 

Dalmatia ท่ีองค์การ UNESCO ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี 1995 นับ เป็น เมืองสวรรค์ของ
นั ก ท่ อ งเท่ี ยว อีก เมื อ งห น่ึ ง ท่ี
สวยงามติดอันดับต้น ของโลก  
ซ่ึงในอดีตเมื่อปี 1991 เมื   องดูบ
รอฟนิค ไดเ้ป็นเป้าหมายถูกโจมตี
จ า ก ก อ ง ท ห า ร ยู โ ก ส ล า ฟ 
บ้านเรือนกว่าคร่ึงและอนุสาวรีย์
ต่างๆ ทรุดโทรมเสียหาย หลงัจาก
นั้นในปี 1995 ได้มีการลงนามใน
สนธิสัญญา Erdut สงบศึก และ
เร่ิมเขา้สู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยโุรป ไดร่้วมกนับูรณะซ่อมแซมเมืองส่วนท่ีเสียหายข้ึนใหม่
ในระยะเวลาอนัสั้น ปัจจุบนัเมืองดูบรอฟนิคกลบัมาสวยงามอีกคร้ัง ชมทศันียภาพของเมืองดูบรอฟนิค 
ท่ีตั้งอยูต่ามริมฝ่ังทะเล อะเดรียติค ตวัเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรลอ้มรอบ ถือเป็น
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สัญลกัษณ์ของเมืองท่ีความโด่งดังเทียบได้กับ แกรนด์แคนนหรือแกรนด์คาแนลแห่งเวนิส น าท่าน
เดินทางสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าเพ่ือขึน้ กระเชา้ไฟฟ้า ท่ีความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทศัน์ท่ีคงความเป็น 
เอกลกัษณ์ของบา้นเมืองหลงัคาสีสม้ และความงดงามทะเลอะเดรียติค จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นชม
เมืองหรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองชโคดร้า (Shkodra) เมืองทางตะวนัตกเฉียงเหนือเมืองเก่าท่ีส าคัญทาง

วฒันธรรมและเศรษฐกิจท่ีใหญ่
เป็นอนัดบั 4 ของประเทศ น าท่าน
ชมป ร าส าท โรซ าฟ า  “Rozafa 
Castle” ตั้งอยู่บนยอดเขาลอ้มรอบ
ดว้ยแม่น ้ าบรูนา “Buna” และ ดรีนี
“Drini” ภายในมีพิพิธภัณฑ์ขาด
เล็ก บ ริ เวณ รอบนอกสามารถ
มองเห็นวิวรอบเมืองไดอี้กดว้ย 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :      Rozafa Hotel  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วันที่8        ชโคดร้า – พริซเรน - มัสยิดสินาน ปาชา – พริซตินา – อารามดิคานิท 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองพริซเรน “PRIZREN” อดีตเมืองศูนยก์ลางแห่งประวติัศาสตร์ของอาณาจักร

เซอร์เบีย เป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์ของโคโซโวซ่ึงอยูติ่ดกบัมาซิโดเนียและแอลเบเนีย ตวัเมืองตั้งอยู่
บนส่วนลาดชันของภูเขาซาร์นา 
น าท่านเข้าชมมัสยิดสินาน ปาชา 
( Sinan Pasha Mosque) เ ป็ น
มสัยิดท่ีสร้างข้ึนในปีค.ศ.1615 ซ่ึง
ได้รับการยกย่องว่า “อนุสรณ์
สถานแห่งวัฒนธรรม ” น าชม
โบสถ์แม่ พ ระ  (Church of Our 
Lady of Ljevis) ซ่ึงได้รับการยก
ย่องจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็น
มรดกโลกในปี 2006 โบสถ ์ แห่งน้ีสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 13 โดยกษตัริยช์าวเซอร์เบีย สเตฟาน มิลู
ทิน เป็นโบสถแ์บบเซอร์เบียออโธดอกซ์และหลงัจากการเขา้มายดึครองอาณาจกัรแห่งน้ีโดยชาวออตโต
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มนัในสมยัศตวรรษท่ี 14 ได้เปล่ียนโบสถแ์ห่งน้ีเป็นมสัยิด และในตน้ศตวรรษท่ี 20 ก็ไดเ้ปล่ียนกลบัมา
เป็นโบสถอี์กครั้ง 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองพริซตนิา (Pristina) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดแห่งโคโซโว น า ท่านชมเมืองพ

ริซตินา เมืองท่ียงัคงกล่ินอายของ
ความเป็นคอมมิวนิสต์ในยุคโซ
เวียตได้เป็นอย่างดี  น าท่านชม
อ า ร า ม ดิ ค า นิ ท  (Monastery 
Decanit) จากนั้นน าท่านชมจตุรัส 
สแกนเดนเบกแห่งกรุงพริซตินา 
( Skanderbeg monument) น า
ท่านถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาแห่ง
กรุงพริซตินา หอนาฬิกาประจ า 
เมืองและอาคารสถาปัตยกรรมท่ี
ยงัคงหลงเหลืออยูใ่หเ้ห็นในแบบฉบบัโซเวียต  

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :       Emerald Hotel  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วันที9่        พริซตินา – สโกเปีย – หมู่บ้านกาดิเม - จัตุรัสมาซิโดเนีย  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   
 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองสโกเปีย “SKOPJE” เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศมาซิโดเนีย 

เป็นศูนยก์ลางทางการเมือง ทางวฒันธรรม และทางเศรษฐกิจของประเทศ เคยเป็นเมืองหลวงของ
เซอร์เบีย และบัลแกเรียในอดีต น าท่าน
ชมจัตุรัสมาซิโดเนีย Macedonia Square 
ชมอนุสาวรีย์อเล็กซานเดอร์มหาราช 
(Alexander the Great) ท่ี ส ร้าง ข้ึน เพื่ อ
เป็นการร าลึกถึงการท่ีประเทศได้รับ  
เอกราชมา 20  ปี  ชมป ระตู ชั ยแ ห่ ง
มาซิโดเนีย (Porta Macedonia) สร้างข้ึน
เพื่ อให้ สัญลักษ ณ์ของการประกาศ
อิสรภาพของมาซิโดเนียท่ีมีมากว่า 20 ปี น าท่านถ่ายรูปกบั สะพานหิน (Stone Bridge) สร้างข้ึนในราว
ศตวรรษท่ี 6 โดยจกัรพรรดิจัสติเนียนแห่งไบเซนไทน์ (Justinian-ครองราชย ์ค.ศ. 527-565) น าท่าน
เดินทางสู่หมู่บ้านกาดิเม “Gadime Village”  หมู่บา้นน้ีตั้งอยู่ทางตอนเหนือ เมืองสโกเปีย น าท่านชมถ ้า 
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กาดิเม “Gadime Cave” หรือถา้ หินอ่อน (Marble Cave) เป็นถา้ หินปูนท่ีมาช่ือเสียงของโคโซโว ท่ีเพ่ิงจะ
ถูกคน้พบเมื่อปีค.ศ.1966 โดยชาวบ้านท่ีช่ือว่า อาห์เมท ดิที ซ่ึงมีอาชีพตดัหินขายและไดท้ าการขุดลงไป
พบถ ้าหินอ่อนแห่งน้ี ชมความสวยงามของถ ้า ท่ีมีความเก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีมีความยาวประมาณ 1,500 
เมตร สมควรแก่เวลา เดินทางกลบัสู่เมืองสโกเปีย 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านชมจัตุรัสมาซิโดเนีย (Macedonia Square) ชมอนุสาวรียอ์เล็กซานเดอร์มหาราช (Alexander the 

Great) ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นการร าลึกถึง
การท่ีประเทศไดรั้บ  เอกราชมา 20 ปี 
ชมประตูชัยแห่งมาซิโด เนีย(Porta 
acedonia) สร้างข้ึนเพื่อให้สัญลักษณ์
ข อ งก ารป ร ะก าศ อิ ส รภ าพ ข อ ง
มาซิโดเนียท่ีมีมากว่า 20 ปี  น าท่าน
ถ่ายรูปกับ สะพานหิน (Stone Bridge) 
สร้างข้ึนในราวศตวรรษ ท่ี  6 โดย
จกัรพรรดิจสัติเนียนแห่งไบเซนไทน์ 
(Justinian-ครองราชย ์ค.ศ. 527-565) 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :       Park Hotel & Spa  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วันที่10       สโกเปีย – เดินทางกลับ 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางสู่สนามบิน  
12.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR306 
18.40 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 

วันท่ี11       กรุงเทพฯ 

20.35 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 830 
07.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ/ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทวัร์ มี
อ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

 

 

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


 

 

 

อัตราค่าบริการ 

ช่วงออกเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

10-20 เม.ย. 2562 82,900 82,900 78,900 19,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ- เวนิส //สโกเปีย -กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช  านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต  ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท  า
ใหต้อ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา
หรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท*** 

 ค่าทิปพนกังานขับรถในยุโรปและไกด์ท้องถิ่น 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซักรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตวัเขา้มา  

ในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์ น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 



 

 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มีความ
ประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าใหก้บั
ทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี  
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะ
คืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจ้งใหท้่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอยา่งใดที่ใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่าใชจ่้าย 20,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  70 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 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 าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

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

 กรณเีด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ 

 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถูก
ปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ี
ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวซ่ีาของท่าน เน่ืองจาก
การขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเท่าน้ัน 
การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


