
 

 

รหัสทัวร WCT1902876 
ทัวรยุโรป สโลวีเนีย โครเอเชีย บอสเนีย มาซโิดเนีย 
11 วัน 8 คืน (QR) 
เบลด   ลองเรอืชมความงามของทะเลสาบเบลด   ลูบลิยานา 
ปราสาทลุบบลิยานา   ซาเกรบ   อุทยานแหงชาติพลิตวิเซ   ซาดาร   ซิบินิค 
สปลิท   โมสตาร   บลากายจ   ดูบรอฟนิค   บุดวา   ชโคดรา   พริซเรน 
มัสยิดสินาน ปาชา   พริซตินา   อารามดิคานิท สวยงามมาก   สโกเปย 
จัตุรัสมาซิโดเนีย   **เก็บเมืองสวยชายฝم�งทะเลเอเดรียติก และเมืองเกา แหง 
กลุมประเทศยูโกสลาเวีย อาหารดี ทีพ่ักดี** 

 



 

 

วันที่1        ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา 

23.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก
ระหวางประเทศช้ัน 4 เคานเตอรสายการบินกาตาร แอรเวย (เคานเตอร Q) 
เจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

วันที่2        เวนิส – เบลด(สโลวีเนีย) – ชมเมือง         
02.35 น. ออกเดินทางสู เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี 

โดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ QR 837 
05.45 น. เดินทางถึง กรุงโดฮา ประเทศกาตาร 

(แวะพักเปลี่ยนเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง 20 นาที) 
08.05 น. ออกเดินทางสู เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี 

โดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ QR 125 
13.20 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี 

หลังผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว  
 นําทานออกเดินทางสูสาธารณรัฐสโลวีเนีย ดินแดนที่มีความงดงามทางลักษณะภูมิ

ประเทศ ไมวาจะเปนทะเลสาบ 
ภูเขา และศิลปะ วัฒนธรรมที่สุด
แสน จะงด งาม  นํ าท าน เข าสู  
เมืองเบลด  (BLED) เมื องตาก
อากาศตั้งอยูริมทะเลสาบและริม
เทื อ ก เข า แ อ ล ป� จู เลี ย น  เป น
ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงมากที่สุดใน
ประเทศสโลเวเนีย และไดรับการ
ขนานนามวาเปนไขมุกแหงเทือกเขา
แอลป� 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :       PARK HOTEL BLED หรือที่พักระดับใกลเคียง 
 
 
 



 

 

วันที่3       ลองเรือทะเลสาบเบลด – ลูบลิยานา(สโลวีเนีย) –ซาเกรบ(โครเอเชีย) 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
นําทานลองเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด ตัวทะเลสาบเกิดจากการกัดเซาะของธารน้ําแข็งโบ

ฮินจ (BOHINJ GLACIER) ในยุคน้ําแข็ง แตที่นาสนใจยิ่งกวาน้ันคือน้ําในทะเลสาบ ไม
ไดมาจากการละลายของธาร
น้ําแข็ง แตมาจากบอน้ํารอนใตดิน
หลายแหง น้ําในทะเลสาบน้ีจึงใส
บริสุทธิ์ และไมกลายเปนน้ําแข็ง
ใ น ฤ ดู ห น า ว  เรื อ ล อ ง ผ า น 
ป ร า ส า ท เ บ ล ด  ( BLED 
CASTLE) ที่ตั้ งอยูบนริมผาติด
ทะเลสาบ เปนปราสาทที่เกาแก
ที่สุด จักรพรรดิเฮนริค ที่ 2 แหงเยอรมัน ยกใหเปนสถานที่พักของบิชอป อัล เบี่ยม แห
งบริเซน (BISHOP ALBIUM OF BRIXEN) ในป ค.ศ.1004 ไดเวลาอันสมควร นํา
ทานออกเดินทางสูกรุงลูบลิยานา (LJUBLJANA) เขาสู จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน 
เปนจัตุรัสที่มีความสําคัญเชนเดียวกับจัตุรัสบันไดสเปนในกรุงโรม มีรูปปم�นของฟรานซ 
เพรเซเรน กวีที่มีชื่อเสียงของสโลวีเนีย เปนสัญลักษณความรักชาติและเสรีภาพ ใกล
จัตุรัสเปนโบสถในนิกายฟรานเซสกัน ศิลปะในแบบอารตนูโว 

เที่ยง           บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย  นําทานขึ้นชม ลานปราสาทลุบบลิ
ยานา ปราสาทยุคกลางที่ตั้งอยูบน
เนินเขาเหนือใจกลางเมืองลูบลิยา
นา โดยปราสาทถูกสรางขึ้นเพื่อ
ปกป�องอาณาจักรจากการรุกราน
ของชาวเติ รกและกบฏ ป จจุบั น
ปราสาทลูบลิยาน าไดกลายเปน 
สถานที่ทองเที่ยวที่มี ความสําคัญ
ท า ง ด า น วั ฒ น ธ ร ร ม  แ ล ะ ยั ง



 

 

กลายเปนหอชมเมือง ซึ่งทานจะไดสัมผัสวิวทิวทัศนอันงดงามของเมืองไดเกือบทั้งหมด 
ชมจัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน จัตุรัสที่มีความสําคัญ จัตุรัสเปนรูปหลอของฟรานซ เพร
เซเรน กวีที่มีชื่อเสียงของ  สโลเวเนีย (1800 – 1849) เปนสัญลักษณของคนรักชาติ 
รักเสรีภาพ ใกลจัตุรัสเปนโบสถนิกายฟรานเซสกันที่มีสีชมพูดึงดูดสายตา ใชเวลาในการ
กอสรางประมาณ 14 ป เปนศิลปะแบบอารตนูโว ภายในมีหองสมุดตั้งแตศตวรรษที่ 13 
ซึ่งมีหนังสือประมาณ 55,000 เลม ไมไกลจากจัตุรัสมีสะพาน 3 แหงที่มีชื่อเสียงของ
เมืองลูบลีอานา ที่สําคัญคือ สะพานมังกร ซึ่งสรางในป 1901 เปนสะพานแหงแรก ๆ ที่  
สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญของยุโรป ที่หัวสะพานทั้งสองฝم�งประดับดวยรูป
ปم�นมังกรในแบบอารตนูโว นําทานออกเดินทางสู กรุงซาเกรบ (ZAGREB) เมือง
หลวงของประเทศโครเอเชีย  

คํ่า          บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :      DOUBLETREE BY HILTON HOTEL ZAGREB หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่4        ซาเกรบ(โครเอเชีย) – อุทยานแหงชาติพลิตวิเซ – ซาดาร(โครเอเชีย)   
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานชม กรุงซาเกรบ ไขมุกแหงทะเลอะเดรียติค ซึ่งมีความเกาแกแฝงดวยเสนหและ

มนตขลังที่ทานแทบไมเช่ือตอสายตาตนเองวาเปนเมืองที่เพ่ิงผานพนวิกฤตการณเมื่อไม
นานมาน้ี เอง ซาเกรบเปนเมือง
แ ห ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร รม แ ล ะ
เจริญ รุ ง เรืองมาตั้ งแต สมั ย
ศ ต ว ร ร ษ ที่  11 ป จ จุ บั น
ประชาชนชาวโครแอทมีวิถีชีวิต
เยี่ ย งชาวยุ โรปที่ เจ ริญ โดย 
ทั่วไป การคมนาคมภายในกรุง
ซาเกรบสะดวกสบายนิยมใชรถรางเปนพาหนะ สัญจรนับสิบสาย ทั่วทั้งเมือง กรุง
ซาเกรบประกอบดวยเขตเมือง UPPER TOWN ที่สรางขึ้นสมัยศตวรรษที่ 17 ที่มีซุม
ประตูหินเปนสัญลักษณ เขต LOWER TOWN  ที่สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19 และ
เขตเมืองใหมที่สรางสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง นําทานชมมหาวิหารเซนตสตีเฟน 
ที่สรางในสไตลนีโอโกธิค ชมตลาดกลางเมือง (DOLAC MARKET) ตลาดกลางแจงที่



 

 

เกาแก มีสีสันสดใส ขายไมดอกไมประดับและผลไมราคาถูกมาก นําทานสูเขต UPPER 
TOWN ชมวิหารเซนตมารก (ST.MARKS CHURCH) ที่มีหลังคากระเบื้องปูเปน
ลวดลายรูปตราของกองทหารแหงยุคกลาง ถือเปนสัญลักษณสําคัญของซาเกรบ ชม
โบสถประจําเมืองเกาเซนตแคทเธอรีน บริเวณแหงน้ียั งเปนที่ ตั้ งของทําเนียบ
ประธานาธิบดี (PRESIDENT PALACE) นําทานชมจุดชมวิวที่ทานสามารถเห็นกรุง 
ZAGREB ที่หลังคาอาคารเปนสีแดงอิฐทั้งเมือง จากน้ันนําทานออกเดินทางสูอุทยาน
แหงชาติพลิตวิเซ 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเขาชมอุทยานแหงชาติพลิตวิเซ (PLITVICE NATIONAL PARK) เปน

อุทยานแหงชาติหนึ่งในแปดของโครเอเชียที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดย
องคการ UNESCO เม่ือป 1979อุทยานแหงน้ีมีเน้ือท่ีกวา 3,000 ตารางกิโลเมตร มี
ทะเลสาบนอยใหญ 16 แหง เชื่อมตอดวยสะพานไม ลัดเลาะระหวางทะเลสาบและเนิน
เขา นําทานเพลิดเพลินกับความงามของทะเลสาบและน้ําตกที่ ไหลรวยรินลงสู   
ทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแหง ทาน
จะสังเกตเห็นหญามอสท่ีชุมฉ่ําชั่ว
นิรันดรกาล ชมฝูงปลาแหวกวาย
ใน น้ําใสราวกระจกสะทอนสี
ครามของทองฟ�า แวดลอมดวย
หุบเขา ตนไมใหญที่รมรื่น ชม
น้ํ า ต ก  THE PLITVICE 
WATERFALLS ที่ใหญที่สุดใน
อุทยาน จากน้ันนําทานเดินลัด
เลาะสู  DONJA JEZIRA เพื่ อ
ลองเรือในทะเลสาบ JEZERO 
KOZJAK เต็มอ่ิมกับความงาม
ของทะเลสาบและหุบเขา  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร / จากน้ันนําคณะทานเดินทางเขาสูที่พัก  
พักที่ :       KOLOVARE HOTEL หรือที่พักระดับใกลเคียง 



 

 

วันที่5        ซาดาร – ซิบินิค – สปลิท – วังเกาดิโอคลีเธี่ยน   
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
นําทานชมบรรยากาศที่สวยงามของซาดาร  ผานชมโบสถ เซนต โดนาทัส  สิ่ งกอสรางใน 

คริสตศตวรรษที่ 9 เชิญทานชม “SEA ORGAN” สถาปตยกรรมการกอสรางเครื่อง
ดนตรีโดยอาศัย เกลียวคลื่น 
ที่ซัดเขากระทบกับบันไดหิน
อ อ น แล ะท อ ใต ขั้ น บั น ได
กอให เกิด เป นท วงทํ านอง
เสียงดนตรีเปนผลงานการ 
ออกแบบของสถาปนิก นิโค
ล า  เบ สิ ก  นํ า ท า น อ อ ก
เดินทางสู เมืองซิบินิค (SIBENIK) 

 
เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําชมตัวเมืองชบิินิค เมืองเการิมฝم�งทะเลอะเดรียติคที่ไดรับอิทธิพลสถาปตยกรรมจากเว

นิส  และเปน ศูนยกลางทาง
เศ รษ ฐ กิ จ ข อ ง  DALMATIA 
เปนที่รวมศิลปะโบราณยุคกอน  
ประวัติศาสตร มากมาย ชม
โบสถเซนตจาคอบ (เซนตเจมส) 
อันงดงาม ซึ่งสรางมาต้ังแตสมัย
เรอเนสซองตในป ค.ศ.1431 ใน
สถาปตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค 
ผสมศิลปะทอสคาโนเรเนสซองส 
โ ด ย ศิ ล ป น  JURA 
DOLMATINAE โ บ ส ถ น้ี มี
เอกลักษณดวยโคมหลังคาของ
มหาวิหารตลอดจนรูปสลักศีรษะ



 

 

คนประดับโดดเดนรอบมหาวิหาร จากนั้น นําทานออกเดินทางสู  เมืองสปลิท 
(SPLIT) นําชมมืองสปลิท ชมศาลาวาการเมืองสไตลเรอเนซองสที่สรางในศตวรรษ
ที่ 15 อาคารบานเรือนเกาแก  นําทานชมยาน PEOPLE’S SQUARE ศูนยกลางทาง
ธุรกิจ และการบริหาร เมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 แวะชมสิ่งกอสรางที่มี ชื่อเสียง เชน 
รู ป ภ า พ แ ก ะ ส ลั ก ส มั ย  VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE แ ล ะ 
RENAISSANCE  TOWN HALL ที่สรางขึ้นในชวงแรกของศตวรรษที่ 15 นําทานชม
เขต พระราชวังเกา ดิโอคลีเธี่ยน (DIOCLETIAN PALACE) ที่สรางขึ้นจากพระ
ประสงคของ จักรพรรดิ์ดิโอคลีเธ่ียน ที่ตองการสรางพระราชวังสําหรับบั้นปลายชีวิตของ
พระองคในป ค.ศ. 295 ซึ่งใชเวลาในการ   กอสรางถึง 10 ป พระราชวังแหงน้ี 
UNESCO ไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก นําทานชม  หองโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่
เชื่อมตอสูหองอ่ืนๆ ชมลานกวาง (PERISTYLE) ซึ่งลอมไวดวยเสาหินแกรนิต 3 ดาน 
และเชื่อมตอดวยโคงเสาที่ตกแตงดวยชอดอกไมสลักอยางวิจิตรสวยงาม ชมยอดระฆัง
แหงวิหาร THE CATHEDRAL BELFRY แทนบูชาของเซนตโดมินัส และเซนตสตาซิ
อุส ซึ่งอยูภายในวิหารชมจัตุรัสประชาชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรูปปم�นของ 
GREGORY OF NIN ผูนําศาสนาคนสําคัญของโครเอเชีย  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :     GLOBO HOTEL SPLIT หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่6        สปลิท – โมสตาร(บอสเนีย) – บลากายจ(บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค(โครเอเชีย) 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานสู “เมืองโมสตาร” (MOSTAR) ประเทศบอสเนียและเฮอเซโกวีนา เมืองโม

สตาร เปนเมืองที่เคยถูกระเบิดครั้ง
ใหญ และโดนผลกระทบ ในช ว ง
สงครามระหวางเซิรบกับโครแอต โม
สตารเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับ 5 
ของประเทศ ตัง้อยูบนแมน้ําเนเรทวา 
(NERETVA) ซึ่งเปรียบเสมือนเปน
พรมแดนกั้ นวัฒ นธรรมของสอง
ทองถิ่น คือทางฝم�งตะวันออกของ



 

 

แมน้ําจะเปนสวนของศาสนาอิสลามคือเปนสวนที่เปนที่ตั้งของสุเหราและเตอรกิสเฮาส 
สวนฝم�งตะวันตกจะเปนสวนของศาสนาคริสตแบบคาทอลิก อันเปนที่ตั้งของโบสถและที่
อยูของนักบวช ปจจุบันโมสตารเปนเมืองที่สวยงามและโดงดังที่สุดอีกแหงหน่ึงประเทศ
ของบอสเนีย คําวา โมสตาร มาจากคําวา “THE BRIDGE KEEPERS” หรือ
แปลวา ชาวโมสตารที่คอยดูรักษาสะพานที่ตั้งอยูเหนือแมนํ้าเนเรทวา ชมบานแบบ
เติรก (TURKISH HOUSE) ซึ่งเหลืออยูเพียงไมกี่หลังในโมสตาร ปจจุบันเจาของบาน
ยังคงเปนชาวบอสเนียเชื้อสายเติรก มีเวลาใหทานอิสระเดินเลือกซื้อของที่ระลึกตาม
อัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสูเมือง “บลากายจ” (BLAGAJ)  นําทานชมนํ้าตกบลากายจ ที่ไหล

ออกมาจากถํ้าใตภูเขา สายน้ําที่ใส
ส ะอ าด ผ าน โข ด หิ น เป น ชั้ น ๆ 
สวยงาม ได เวลาอันสมควรนํา
ทานเดินทางตอเขาสู  เมืองดูบ
รอฟนิค (DUBROVNIK) เมือง
มรดกโลกที่แขวนตัวอยูทางตอนใต
ของประเทศ ที่พรหมแดนติดตอกับ
ประเทศบอสเนีย เฮอรเซโกวีนา นําทานลัดเลาะเลียบไปตามชายฝم�งทะเลอเดรียติคซึ่ง
ทานจะตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศริมชายฝم�งทะเล ที่มีบาน เรือนหลังคากระเบื้องสีแสด 
สลับตามแนวชายฝم�งเปนระยะๆ 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :    KOMPAS HOTEL ที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่7         ดูบรอฟนิค – ชมเมือง – บุดวา (มอนเตนิโกร) – ชโคดรา 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของ

โรงแรมที่พัก  
 นําทานชม เมืองดูบรอฟนิค เมืองหลวง

ของมณฑล DUBROVNIK-NERETVA 
อยูทางตอนใตของแควน DALMATIA ที่



 

 

องคการ UNESCO ขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกเมื่อป 1995 นับเปนเมืองสวรรคของ
นักทองเท่ียวอีกเมืองหน่ึงที่สวยงามติดอันดับตน ของโลก  ซึ่งในอดีตเมื่อป 1991 เมือง
ดู บรอฟนิค ไดเปนเป�าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บานเรือนกวาครึ่งและ
อนุสาวรียตางๆ ทรุดโทรมเสียหาย หลังจากน้ันในป  1995 ไดมีการลงนามใน
สนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และเริ่มเขาสูสภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป 
ไดรวมกันบูรณะซอมแซมเมืองสวนที่เสียหายขึ้นใหมในระยะเวลาอันสั้น ปจจุบันเมือง
ดูบรอฟนิคกลับมาสวยงามอีกครั้ง ชมทัศนียภาพของเมืองดูบรอฟนิค ที่ต้ังอยูตามริมฝم�ง
ทะเล อะเดรียติค ตัวเมืองเกามีป�อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรลอมรอบ ถือ
เปนสัญลักษณของเมืองที่ความโดงดังเทียบไดกับ แกรนดแคนนหรือแกรนดคาแนล
แหงเวนิส นําทานเดินทางสูสถานีกระเชาไฟฟ�าเพ่ือขึ้น กระเชาไฟฟ�า ที่ความสูง 400 
เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศนที่คงความเปน เอกลักษณของบานเมืองหลังคาสีสม และความ
งดงามทะเลอะเดรียติค จากน้ันอิสระทุกทานเดินเลนชมเมืองหรือเลือกซื้อของที่ระลึก
ตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากนั้น นําทานออกเดินทางสู 

เมืองบุดวา (BUDVA) ประเทศ
มอนเตนิโกร เปนเมืองที่ตั้งอยูริม
ทะเลเอเดรียติก เปนเมืองที่ เคย
ปกครองโดยบาทหลวง ในปจจุบัน
มีประชากรประมาณ 60,000 คน 
เปนศูนยกลางของการทองเที่ยว 
แหงมอนนิโกร เปนเมืองที่มีกําแพง
ลอมรอบตั้งแตยุคกลางที่ไดรับการ
อนุรักษไวอยางดีมีหาดทรายแสนสวย ตัวเมืองมีอายุกวา 2,500 ป ซึ่งทําใหเปนหน่ึงใน
การตั้งถิ่นฐานที่เกาแกที่สุดบนชายฝم�ง ADRIATIC เวลาอันสมควร นําทานออกเดินทาง
สู เมืองชโคดรา (SHKODRA)  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก 
พักที่ :      ROZAFA HOTEL ที่พักระดับใกลเคียง 



 

 

วันที่8        ชโคดรา(อัลแบเนีย) – พริซเรน(โคซาโว) – มัสยิดสินาน ปาชา – อารามดิคานิท  
พริซตินา 

เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานเดินทางสู เมืองพริซเรน (PRIZREN) อดีตเมืองศูนยกลางแหงประวัติศาสตร

ของอาณาจักรเซอรเบีย เปนเมืองแหงประวัติศาสตรของโคโซโวซึ่งอยูติดกับมาซิโดเนีย
และแอลเบเนีย ตัวเมืองตั้งอยูบน
สวนลาดชันของภูเขาซารนา นํา
ทานเขาชมมัสยิดสินาน ปาชา 
( SINAN PASHA MOSQUE) 
เปนมัสยิดที่สรางขึน้ในปค.ศ.1615 
ซึ่งไดรับการยกยองวา “อนุสรณ
สถานแหงวัฒนธรรม” นําชมโบสถ
แม พ ร ะ  (CHURCH OF OUR 
LADY OF LJEVIS) ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกในป 
2006 โบสถ  แหงน้ีสรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 โดยกษัตริยชาวเซอรเบีย สเตฟาน 
มิลูทิน เปนโบสถแบบเซอรเบียออโธดอกซและหลังจากการเขามายึดครองอาณาจักร
แหงน้ีโดยชาวออตโตมันในสมัยศตวรรษที่ 14 ไดเปลี่ยนโบสถแหงน้ีเปนมัสยิด และใน
ตนศตวรรษที ่20 ก็ไดเปลี่ยนกลับมาเปนโบสถอีกครัง 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานชมอารามดิคานิท (MONASTERY DECANIT) เปนอารามที่สรางขึ้นตั้งแต ยุค

กลางของอาณาจักรเซอรเบีย โดยกษัตริยเซอรเบีย (KING STEFAN DECANSKI) 
เปนวิหารที่สําคัญที่สุดของเซอรเบีย ออรโธดอกซ และเซอรเบียยังถือวาเปนสวนหน่ึง
ของประเทศถึงแมวาตั้งอยูในเขตโคซาโว อารามน้ีตั้งอยูในหุบเขาแมน้ํา DECANSKA 
BISTRICA ที่เชิงเขา PROKLETIJE อารามอยูภายใตการคุมครองทางกฏหมายของ
ประเทศเซอรเบรยตั้งแต ค.ศ.1947 นําทานเขาชมภายในวิหารที่มีภาพปูนเปยก 
(FRESCO) ที่แสดงเรื่องราวของศาสนาคริสต และเรื่องราวของการเผยแพรศาสนาใน
ภูมิภาค ที่ยังคงสมบูรณมาก (หามถายภาพ) ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู 
เมืองพริซตินา (PRISTINA) เมืองหลวงแหงประเทศโคโซโว นําทานชมเมือง พริซตินา 



 

 

เมืองที่ยังคงกลิ่นอายของความเปนคอมมิวนิสตในยุคโซเวียตไดเปนอยางดี นําทานชม
จัตุรัส สแกนเดนเบกแหงกรุงพริซตินา (SKANDERBEG MONUMENT) หอนาฬิกา
ประจํา เมืองและอาคารสถาปตยกรรมที่ยงัคงหลงเหลืออยูใหเห็นในแบบฉบับโซเวียต  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :       EMERALD HOTEL ที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่9        พริซตินา – สโกเปย – หมูบานกาดิเม - จัตุรัสมาซิโดเนีย  
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 จากนั้น เดินทางสู เมืองสโกเปย (SKOPJE) เปนเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของ

ประเทศมาซิโดเนีย เปนศูนยกลางทางการเมือง ทางวัฒนธรรม และทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ เคยเปนเมืองหลวงของ
เซอรเบีย และบัลแกเรียในอดีต 
หลังจากประเทศมาซิโดเนียได
แ ย ก ตั ว อ อ ก ม า จ า ก ก ลุ ม
ยู โกสลาเวียแล ว รัฐบาลมาซี
โดเนียไดพัฒนาบานเมืองอยาง
เต็มที่ ทําใหเมืองหลวงสโกเปย
กลับมามีชีวิตชีวาสวยงามไมแพมหานครอ่ืนๆของยุโรป 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานชมจัตุรัสมาซิโดเนีย (MACEDONIA SQAURE) ชมอนุสาวรียอเล็กซานเด

อรมหาราช (ALEXANDER THE GREAT) ที่สรางขึ้นเพื่อเปนการรําลึกถึงการที่
ประเทศไดรับ  เอกราชมา 20 ป 
ชมป ระตู ชั ย แห งม าซิ โด เนี ย
(PORTA MACEDONIA) สราง
ขึ้น เพื่ อใหสัญลักษณ ของการ
ประกาศอิสรภาพของมาซิโดเนีย
ที่มีมากวา 20 ป นําทานถายรูป
กั บ  ส ะ พ า น หิ น  (STONE 
BRIDGE)  ส ร า ง ขึ้ น ใ น ร า ว



 

 

ศตวรรษที่ 6 โดยจักรพรรดิจัสติเนียนแหงไบเซนไทน (JUSTINIAN-ครองราชย ค.ศ.
527-565)  นําทานเดินขามสะพานหิน (STONE BRIDGE) ขามแมนํ้าวารตารสูเขต
เมืองเกา ที่เต็มไปดวยรานคา บารซา ที่ไดรับอิทธิพลมาจากชาวเติรก เน่ืองจากถูก
ปกครองโดยออตโตมาน ประมาณ 500 ป จากนั้นอิสระทุกทานเลือกซื้อสินคา
ตางๆ หรือเดินเลนชมเมืองตามอัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :       PARK HOTEL & SPA ที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่10       สโกเปย – เดินทางกลับ 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 ไดเวลาอันสมควร เดินทางสู สนามบิน  
12.45 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตาร แอรเวยเที่ยวบินที่ QR 306 
18.40 น. เดินทางถึง กรุงโดฮา ประเทศกาตาร (แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง) 
วนัที่11       กรุงเทพฯ 
20.35 น. เหิรฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ QR 830 
07.05 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ 

ลม ,ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศ
ที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ไดมอบหมายให 
หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคํานึงถึง
ผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 

 

 

 

 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
ชวงออกเดินทาง 

 
ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 2 ทาน  

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว / หอง 
จายเพ่ิม 

 

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 
ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจาก

เจาหนาที่บริษัทฯ 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ- เวนิส // สโกเปย -กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง) 
 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรป
ไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หาก
วันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชมุตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูต
ไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท*** 
 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปและไกดทองถิ่นตลอดการเดินทาง 

 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรดี , คาเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ  

 คาผกผันของภาษน้ํีามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจดัใหแกทานเนื่องจากป�องกันการสูญ
หายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามา 

ในโรงแรมที่พัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 40,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา
หนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไม
นอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 
20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวร
อ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย 
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่
นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 



 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 25 ทาน และไดรับ

คิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา 
อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวี
ซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทตู โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 
บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณา
วาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวา
จะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญ
ในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 
45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริง
เทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงให
ทานเขาใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือ
โรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 



 

 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึ
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการ
เดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะ
สํารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง
หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 20,000 บาท    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  70 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  15 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 
 
เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทกุทาน) 

 หนังสือเดินทางที่เหลอือายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานัน้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 
รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรบัรองกรณุาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 
  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพยเทานั้น สวนบัญชี
อื่นๆนอกจากออมทรพัยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งนี้
เพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  



 

 

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดอืน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และ
หมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือ
บิดามารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึง่จดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสมัภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก 
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนาม
ของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดย



 

 

จะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถงึประโยชนและความปลอดภัย
ของผูเดินทางเปนหลัก 


