
 

9 วัน บอลขานแกรนดทัวร 
มอนเตเนโกร-บอสเนีย & เฮอรเซโกวีนา – เซอรเบีย 

(3 ประเทศสวยในคาบสมุทรบอลขาน...อดีตยูโกสลาเวีย) 
TOUR CODE :  EU261101BZ 

 

 
 

มีนาคม-เมษายน 2555             รวมสนบัสนุนโดย 

     89,900.- 

� บินเขาพอดกอรีตซา (มอนเตเนโกร)   – บินออกจากเบลเกรด (เซอรเบยี) 
BKK-IST-TGD // BEG– IST-BKK 

� เที่ยวครบเมืองสวย เดินทางไมเหนื่อย ชมเมืองแบบสบายๆ   
� โปรแกรมดี จัดอยางลงตัว  
� โรงแรมด ีมาตรฐาน 4 และ 5 ดาว  
� สะสมไมล กลุมพันธมิตร สตาร อะลอินัซ (Star Alliance) 
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9 วัน บอลขานแกรนดทัวร 
พอดกอรตีซา บุดวา, กอเตอร (ประเทศ มอนเตเนโกร) 
โมสตาร, ซาราเยโว (ประเทศ บอสเนีย & เฮอรเซโกวีนา) 
อลันเจโรแวค, เบลเกรด, โนวีซาด (ประเทศ เซอรเบีย) 

 
วันแรก  กรุงเทพมหานครฯ 
20.30 น. พบเจาหนาทีแ่ละมัคคุเทศกทีเ่คานเตอรเชคอิน U (แถว U 14-18) ประตทูางเขาที่ 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโดยสาร เคานเตอรสายการบินเตอรกิช แอรไลนส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ
 - เจาหนาที่อํานวยความสะดวก ติดปายชื่อทีก่ระเปาเดินทาง 
 - รับเอกสาร, บัตรโดยสารขึ้นเครื่องบิน (Boarding pass) และพาสปอรตจากมัคคุเทศก 
 - กระเปาเดินทางเพ่ือโหลด น้าํหนักไมเกิน 20 กก.  

- กระเปาถือข้ึนเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไมเกิน 7 กก.  
 
ขอหามสําหรับสิ่งของที่จะบรรจุในกระเปาถือข้ึนเครื่องบิน  

-หามนําของมคีมทุกชนดิข้ึนเครื่องบิน เชน มีดพับ, กรรไกรตัดเล็บ, โลหะปลายแหลมทุกชนิด ทานสามารถโหลดใส
กระเปาใบใหญได 

-ของเหลวทีส่ามารถนาํข้ึนเครือ่งได เชน ครีม, โลชั่น, น้ําหอม ตองมีปริมาตรไมเกิน 100 มิลลิลิตร (เจาหนาที่จะ
พิจารณาปรมิาณบรรจภุัณฑ ที่ฉลากแสดงขางขวดเทานั้น) 

-ทานสามารถเลือกซื้อสินคาปลอดภาษีไดตามปกติ โดยตองใหพนักงานบรรจุถุงทีป่ดสนิท และไมมรีองรอยการเปด
ออก จึงจะสามารถนําข้ึนเครื่องได   
 
22.30 น. พบกันที่ประตทูางออกขึ้นเครื่อง (Boarding Gate) โดยปกตปิระตูเครื่องบินจะปดกอนเวลาเครื่องออก

ประมาณ 20 นาที ดังนั้นผูโดยสารควรเขา Boarding Gate กอนเวลา 23.15 น. 
23.45 น. ออกเดินทางไปยังนครอิสตันบูล ประเทศตรุกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใชเวลาบิน 10.45 ชั่วโมง) 

- สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่าํ และ อาหารเชา 
- หากทานตองการสะสมไมล สามารถสะสมไมลในกลุมพันธมิตรสตาร อะลอัินซ (Star Alliance)  
*กรุณาตรวจสอบจํานวนไมลที่จะไดรับ* (ROP สะสมไมลได 50%) หรือ สมัครเปนสมชกิ Miles & Smiles 
ของสายการบนิเตอรกิช แอรไลนส ไดที่ turkishairlines.com ซึ่งสามารถสะสมไมลได 100% 

 
 
วนัทีส่อง อิสตันบูล – พอดกอรีตซา – บุดวา (มอนเตเนโกร) 
 
06.00 น เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่องเทีย่วบิน TK1085 อิสระใหทานไดชอปปงสนิคาปลอดภาษภีายใน

สนามบินอิสตันบูล ซึ่งมีสินคาใหเลือกซื้อมากมาย (ทานสามารถถือสินคาข้ึนเครื่องบินได โดยถุงที่ใสสินคา
ตองไมฉีกขาด หรือมีรองรอยการเปด) 

11.00 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สูสนามบินพอดกอรีตซา (TGD) โดยสายการบินเตอรกิช   แอร
ไลนส มีบริการอาหารบนเครื่องบิน (ใชเวลาบนิประมาณ 50 นาที) 

11.50 น. เดินทางถึงสนามบินพอดกอรีตซา นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศลุกากร จากนั้นนําทาน
รับประทานอาหารกลางวันและเตรียมทองเทีย่วในประเทศมอนเตเนโกร ซึ่งเปนประเทศทีต่องการเขารวม
เปนสมาชิก EU และในปจจุบันประเทศมอนเตเนโกร ใชเงินสกุล “ยูโร” ภายในประเทศ แมจะยังไมไดเปน
สมาชิก EU ก็ตาม 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น  
 

นําทานชมความงามของเมืองพอดกอรีตซา เมืองหลวงของประเทศตั้งซึ่งอยูบนทีร่าบ ระหวางเทือกเขา ได
นาริก แอลป (Dinaric Alps) และทะเลสาบสทูารี่ (Lake Scutari) นําทานผานชม อนุสาวรียกษัตริยนิโคลา 
(Monument of King Nikola) ซึ่งตั้งอยูตรงขามรัฐสภามอนเตเนโกร (Montenegro`s parliament) จากนัน้
นําทานสู จตัุรสั Trg Republike ซึ่งเปนจัตุรสัใจกลางเมือง ศนูยรวมรานคาตางๆมากมาย ไดเวลานําทานสู
โบสถ The Cathedral of the Resurrection of Christ ซึ่งเปนโบสถออโทด็อกซขนาดใหญทีส่รางข้ึนในป 
1993 โดยความรวมมือระหวางมอนเตเนโกร และ เซอรเบีย 
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองบุดวา (Budva) (ระยะทาง 54 กม. ใชเวลาเดนิทาง 45 นาท)ี เมืองโบราณ
อีกแหงของประเทศมอนเตเนโก ตั้งอยูบนชายฝงทะเลเอเดรยีติก ทางตอนใตของประเทศ เมืองบุดวาเปน
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เมืองทองเที่ยวตากอากาศที่มชีื่อเสียงอีกแหงของมอนเตเนโกร และยังเปนที่ตั้งของโรงแรมและรีสอรทมาก
มาย เมืองบุดวา สรางข้ึนในสมัยศตวรรษที่ 5 เคยเปนเมืองข้ึนของชาวเวนิส กวา 400 ป จึงไดรับอิทธิพล
จากวัฒนธรรมของชาวเวนิส อยางไรก็ตามในสมัยศตวรรษที่ 18 มอนเตเนโกรเคยตกเปนเมืองข้ึนของ 
อาณาจักรออตโตมัน ครั้งเรืองอํานาจในแถบคาบสมุทรบอลขาน นอกจากนี้เมืองบุดวาเปนอีกเมืองที่เปนที่
จับจองของประเทศลาอาณานคิมตางๆทั้ง ฝรัง่เศส, ออสเตรยี และ รัสเซยี และในป 1918 ตกเปนของ
ประเทศยูโกสลาเวีย นําทานชมความงามภายในตัวเมืองเกา หรือ Stari Grad (Old Town) และนําทานชม 
โบสถเซ็นตจอหน (Church of Saint John) ซึ่งภายในโบสถมีภาพไอคอนพระแมมารี “Madonna in 
Punta”ประดิษฐานในโบสถแหงนี้ อิสระใหทานเดินเลน ถายรูปและเลือกซือ้ของฝากตามอัธยาศัย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารงทองถิ่น  
 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก QUEEN OF MONTENEGRO**** หรือเทียบเทา 
 

วันทีส่าม  กอเตอร – โมสตาร เมืองมรดกโลก (บอสเนีย & เฮอรเซโกวีนา)  
 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาในโรงแรมแบบบุฟเฟต 
08.00 น. นําทานเดินทางสู เมืองกอเตอร (Kotor) (ระยะทางประมาณ 35 กม. ใชเวลาเดินทาง 40 นาที) เมืองชายฝง

ทะเลแสนสวยอีกเมืองของประเทศมอนเตเนโกร ประเทศซึง่ไดรับการขนานนามวา “ไขมุกแหงทะเลเมดิ
เตอรเรเนียน” โดยประเทศสาธารณรัฐมอนเตเนโกรนี้ตั้งอยูทางตอนใตของทะเลเอเดรยีตคิ ถึงแมสถานที่
โดยรวมของประเทศจะมีขนาดเล็กมาก แตก็อุดมสมบรูณไปดวยธรรมชาติอันงดงาม ชายหาดออนละมุน
คลื่นสงบไมรุนแรงจนเกินไป ทะเลสาบน้ําเงินเขมใส แมน้ําใสไหลเชี่ยวและภูเขาสวยสงา บางแหงจะเห็น
เปนฟยอรดสูงตระหงานตระการตา นําทานชมความงดงามของเมือง     กอเตอร ซึ่งไดรับการรับรองจาก
องคการยูเนสโกเปนมรดกโลกดานธรรมชาติและวัฒนธรรม เปนเมืองที่สรางภายในกําแพงสูง (City Wall) 
ซึ่งแบงตัวเมืองเปน 2 สวนคือ เมืองเกา (Old town) และเมืองใหม  โดยกําแพงเมืองแหงนี้สรางโดยชาวเว
นิส อีกทั้งสถาปตยกรรมในเมอืงสวนใหญยังไดรับอิทธิพลจากชาวเวนิสเชนกัน นําทานชมความงามของ 
โบสถเซ็นตไทรฟอน (Cathedral of Saint Tryphon) ซึ่งสรางขึ้นในป ค.ศ. 1166 ภายในตวัเมืองเกา อิสระ
ใหทานเดินเลนและชมความงามภายในตัวเมืองเกา หรือเลือกซื้อของฝากทีร่ะลึกตามอัธยาศัย   

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น  
 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองโมสตาร (Mostar) (ระยะทางประมาณ 168 กม. ใชเวลาเดินทาง 3 ชม. ผานดาน

ตรวจคนเขาเมือง บริเวณพรมแดนประเทศมอนเตเนโกร และ บอสเนีย & เฮอรเซโกวีนา) อีกหนึ่งเมือง
ประวัตศิาสตรทีม่ีชื่อเสียงทางดานการทองเที่ยว เปนหนึ่งในเมืองที่สําคัญและใหญที่สดุในเฮอรเซโกวีนา 
(Herzegovina) ภูมิภาคศูนยกลางของบอสเนียและเฮอรเซโกวีนา โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยูในหุบเขาของแมน้ํา
เนเรตวา(Neretva River) สิ่งทีโ่ดดเดนและเปนสัญลักษณทีส่ําคญัของเมืองนี้ก็คงจะเปนสะพาน โบราณ 
(Old Bridge) หรือสตารี มอสต (Stari Most) ซึ่งถูกสรางข้ึนในสมยัยคุกลาง และยังคงไดรับการบํารุงรักษา
และใชงานมาไดจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้แลว เมืองประวัติศาสตรโมสตาร ยงัเปนเมืองที่ถือวาเปนศูนยรวม
ของเหลาสิ่งปลูกสรางที่นาสนใจซึ่งมคีวามโดดเดนทางดานสถาปตยกรรมในหลากหลายรูปแบบ จนกระทั่ง
ในเดือนกรกฎาคม ป ค.ศ. 2005 องคการยูเนสโก (UNESCO) ไดยกใหสะพานโบราณรวมไปถึงบริเวณพ้ืนที่
ใกลเคียงที่ใกลเคียงทีสุ่ดของสะพานใหอยูในรายชื่อมรดกโลกของบอสเนียและเฮอรเซโกวีนา นําทานชม
ความงดงามและความเกาแกของ "สะพาน โบราณ หรือ สตารี มอสต " สะพานที่ถูกสรางข้ึนจากหิน โดยมี
ความสูงจากระดับน้ําซึ่งวดัไดในชวงฤดรูอน ประมาณ 21 เมตร สะพานโบราณ สตารี มอสต ถูกสรางข้ึนโดย
ชาวเติรก ในป ค.ศ. 1566 และไดถูกทําลายไปในป ค.ศ. 1993 ตอมาในป ค.ศ. 2004 สะพานเกาและ
อาคารหลายหลังในเมืองเกา ในบริเวณใกลเคียงก็ไดรับการบูรณะปฏสิังขรณข้ึนใหม โดยไดรับความ
ชวยเหลือจากคณะกรรมการวชิาการระหวางประเทศของยูเนสโก นําทานชม ยานเมืองเกา เพ่ือชื่นชมเหลา
อาคารบานเรือนซึ่งสวนใหญลวนสรางข้ึนในแบบสถาปตยกรรมแบบพร-ีออตโตมัน ออตโตมันตะวันออก เมดิ
เตอรเรเนียนและยุโรปตะวันตก จากนั้นนําทานเขาชมบานตรุกีโบราณ (Turkish House) อายุกวา 100 ป ที่
มีระเบียงสรางออกมาชมเมืองโมสตาร และสรางติดแมน้ํา มีความสวยงามมาก ใหทานไดลิม้ลองกาแฟตุรกี 
หรือ เตอรกิช คอฟฟ ที่ปรุงสรรจากทายาทเจาของบานรุนตอรุน อิสระใหทานชื่นชมความงาม และของมี
คาทีจ่ัดวางไวภายในบาน ไดเวลา นําทานชม "มัสยดิโกสก้ี เมหเมด ปาซา" (Koski Mehmed Paša 
Mosque) มัสยดิออตโตมันขนาดเล็ก ทีถู่กสรางข้ึนในป ค.ศ. 1617 สิ่งที่โดดเดนทีสุ่ดของมัสยดิคือหอคอย
สุเหราทีต่ั้งสูงตระหงานเหนือตวัเมือง หากขึ้นไปหอคอยสุเหราทีจ่ะเห็นวิวทวิทัศนของตัวเมืองไดไกลถึง 3 
กิโลเมตร  

 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารทองถิ่น 
 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก  HOTEL BRISTOL MOSTAR**** หรือเทียบเทา 
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วันทีส่ี ่  ซาราเยโว 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาในโรงแรมแบบบุฟเฟต 

นําทานเดินทางสู เมืองซาราเยโว (Sarajevo) (ระยะทางประมาณ 122 กม. ใชเวลาเดินทาง 2.30 ชม.) 
เปนเมืองใหญที่สดุและเปนเมืองหลวงของประเทศบอสเนียและเฮอรเซโกวีนา (Bosnia and Herzegovina) 
ทานจะไดชมทศันียภาพผืนปาอันอุดมสมบรูณ และแหลงน้ําที่เกิดตามธรรมชาตแิละชุดข้ึนโดยมนุษย ทีใ่ช
ในการหลอเลี้ยงผูคนในประเทศนี้ ทศันียภาพสองขางทางสวยงามและนาเก็บไวในความทรงจํายิ่ง สําหรับ
เมือง ซาราเยโว เคยมีการจัดอันดับใหเมืองนี้เปนเมืองที่นามาเยือนในอันดบัตนๆ เน่ืองจากศิลปวัฒนธรรม
และสถาปตยกรรมตางๆ ในเมอืงซาราเยโว ไดรับอิทธิพลมาจาก 3 ยุคสมัยดวยกัน คือ ยุคจักรวรรดิออตโต
มัน ซึ่งเปนผูกอตั้งเมืองซาราเยโวขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1450 หรือ พ.ศ. 1993   ยุคจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ที่
บูรณะซอมแซมเมืองดังกลาวขึ้นมาใหม หลังถกูจักรวรรดิออตโตมันที่พายสงครามเผาทําลายจนไดรับความ
เสียหายอยางหนัก  และยคุที่อยูภายใตการปกครองของยูโกสลาเวีย (หลังสงครามโลกครั้งที ่1 - ป ค.ศ. 
1990) ซึ่งถือเปนอีกหนึ่งชวงเวลาที่บอบช้าํอยางหนักทั้งจากสงครามโลกครั้งที่สอง และสงครามบอสเนยี 
แตหลังจากสงครามบอสเนียสิน้สุดลงในป ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) เมืองซาราเยโวก็ไดรับการบูรณะ
ซอมแซมขึ้นใหมทันที กระทั่งป ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) พ้ืนที่สวนใหญของเมืองดังกลาวก็ไดรับการบรูณะ
ซอมแซมและสรางข้ึนใหม (ใหคลายของเดมิ) จนแลวเสรจ็ คงเหลือเพียงอาคารเกาแกบางหลังทีส่รางข้ึน
ตั้งแตสมยัศตวรรษที่ 19 ที่ยังคงอยูในระหวางการบูรณะซอมแซมตราบจนกระทั่งปจจุบัน เมืองซาราเยโว นี้
พ่ึงไดรับการจัดอันดับจากบีเอสเอ็นนิวสและโลนลี่ แพลนเนท ใหเปนหนึ่งในสิบเมืองนาเทีย่วทีส่ดุในโลก
ประจําป 2010 ดวยชื่อเสียงและกิติศัพทจากนานาชาติที่กลาวถึง เมืองซาราเยโว จึงเคยไดรับเกียรตใิหเปน
เจาภาพกีฬาโอลิมปกฤดหูนาวในป 1984 นําทานเขาชม War Tunnel หรอือุโมงคแหงสงคราม ที่ขุดข้ึน
ในชวงสงครามระหวางบอสเนยีและเซอรเบีย เม่ือครั้งที่บอสเนีย ตองการแยกเปนเอกราชจากยูโกสลาเวยี 
อุโมงคแหงนี้ขุดข้ึนเพ่ือลําเลียงอาหาร น้ํา เวชภัณฑและกองกําลังทหาร ในระหวางสงคราม เปนอุโมงคที่
ขุดข้ึนภายในบานหลังเล็กๆ หลังหนึ่งเทานั้น แตขุดยาวผานสนามบินซาราเยโว เพ่ือเปนเสนทางลําเลยีง 
หลังจากที่เมืองซาราเยโว ถูกกองกําลังเซอรเบีย โอบลอม เพ่ือไมตองการใหบอสเนียเปนเอกราช นําทาน
ชมวิธิทัศนภาพการตอสูและการสรางอุโมงคแหงนี้ ยอนรอยประวัตศิาสตรอันนาสะเทือนใจ ของเมือง
ซาราเยโว ในชวงสงครามบอสเนียในอดีต 

  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น  
 
บาย นําทานชมยานเมืองเกา BASCARSIJA อดีตเคยเปนยานบาซารเกาแกของยุคออตโตมัน ปจจุบันเปนถนน

สายหลักของเมืองซาราเยโว ตั้งอยูในสวนเมอืงเกาของซาราเยโว ออกแบบในสไตลออตโตมัน-เตอรกิช 
เต็มไปดวยรานคาของที่ระลึก รานกาแฟ บาซารที่ขายสินคาหลากหลายชนดิ ยานเมืองเกาซาราเยโว 
(STARI GRAD) ยานที่มีสถาปตยกรรมหลากหลายสไตล อาทิเชน สถาปตยกรรมแบบบอสเนีย ออตโตมัน 
ออสโตร-ฮังกาเรียน เปนตน เปนที่ตั้งของสถานทีส่ําคญัทางศาสนาหลายแหง เชน สุเหรา GAZI HUSREV-
BEG MOSQUE นําทานเขาชมความงดงามของสุเหราซึ่งไดชือ่วาเปนสุเหราแบบออตโตมันที่สาํคัญทีสุ่ดใน
เมืองซาราเยโว ชมมหาวหิารประจําเมืองซาราเยโว (THE CATHEDRAL OF JESUS HEART) เปนมหาวิหาร
ที่ใหญทีส่ดุในประเทศบอสเนยีและเฮอรเซโกวินา เปนที่ประจําตําแหนงของพระราชาคณะของเมือง เปน
สถาปตยกรรมแบบนีโอ-กอธิค เริ่มสรางในป 1884 และแลวเสร็จเมื่อป 1889  และนําทานชมโบสถครสิต
ออโธดอกซมี่สรางอยางยิ่งใหญ ภายในบริเวณเดียวกัน รวมถึงโบสถของชาวยิวหรือซีนากอฟ ขนาดใหญที่
สรางอยูภายในยานนี้ นําทานชมสะพานลาติน (LATIN BRIDGE) ซึ่งเปนจุดที่อารค ดยุค ฟรานซ เฟอรดิ
นานด (Franz Ferdinand) รัชทายาทแหงราชวงศออสเตรยีถูกลอบปลงพระชนมในวันที่ 28 มิถุนายน 1914 
โดยชาวซาราเยโวนายหนึ่ง จนกลายเปนชนวนเหตุในการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 จากนั้นอิสระใหทานชอป
ปงสินคาแบรนดเนมและสินคาพ้ืนเมืองตามอัธยาศยั 

 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารทองถิ่น 
 

นําทานเขาพักที่โรงแรม  EUROPA HOTEL ***** หรือเทยีบเทา 
 
 
วันที่หา  เมืองวิชิกราด (สะพานมรดกโลก) – ลองเรือทะเลสาบ Medjuvrsje (เซอรเบีย) – อลันเจโรแวค 
 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาในโรงแรมแบบบุฟเฟต 

นําทานเดินทางสู เมืองวิชิกราด (VISEGRAD) (ระยะทางประมาณ 117 กม. ใชเวลาเดินทาง 2.30 ชม.) 
ทานจะไดชมทศันียภาพทุงหญา สลับภูเขา และทะเลสาบ ตลอดสองขางทางระหวางเมอืงซาราเยโวสูเมือง
วิชิกราด ซึ่งเปนเมืองที่อยูใกลพรมแดนประเทศเซอรเบียมากที่สดุ นําทานเดินชมสะพานวชิิกราด 
(VISEGRAD BRIDGE) ซึ่งเปนสะพานโบราณที่ไดรับการรบัรองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม เมืองวิชิกราดเปนทีรู่จักไปทั่วโลกผานตวัอักษรของนักกวีรางวัลโนเบล นาม IVO ANDRIC ซึ่งได
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เปนผูประพันธหนังสือเรื่อง “Bridge on the Drina” และไดมีการแปลบทประพันธดังกลาวไปอีกในหลาย
ภาษา รวมถึงภาษาญี่ปุน ทาํใหมีชาวญี่ปุนจํานวนมากตองการมาสัมผัสบรรยากาศทีส่ะพานแหงนี้ สะพานวิชิ
กราดสรางข้ึนในป 1571 โดยผูนํากองทัพออตโตมันนามวา Mehmed Pasa Sokolovic ซึ่งเปนชาววิชิกราด 
แตมีความสามารถจนไดข้ึนเปนผูนํากองทัพออตโตมันอันเกรยีงไกรในสมัยนัน้ และมคีวามตัง้ใจทีจ่ะสราง
สะพานขามแมน้ําแหงนี้ โดยตองเปนสะพานที่แข็งแกรงทีส่ดุ และใชชางฝมือที่ดทีีสุ่ด สะพานแหงนี้รอดพน
จากสงครามมามากมาย และยงัสามารถยืนหยดัจวบจนปจจุบนั อิสระใหทานเดินเลนและถายรูปตามอัธยาศัย 
จากนั้นนําทานเดินทางขามพรมแดนสูประเทศเซอรเบีย เพ่ือลองเรือชมความงามในทะเลสาบ 
Medjuvrsje(ระยะทางประมาณ 75 กม. ใชเวลาเดินทาง 1.30 ชม.) 

  
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น  
 
บาย นําทานลองเรือชมความงามของทะเลสาบ Medjuvrsje ซึ่งเปนทะลสาบขนาดใหญทางตอนใตของแมน้ํา

โมราวา (Morava river) ซึ่งเปนทะเลสาบที่เกิดจากการสรางเข่ือนโมราวา (Morava dam) ซึ่งเปนเข่ือน
ขนาดใหญก้ันน้ําเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาใหกับประเทศเซอรเบีย ซึ่งทะเลสาบนีเ้ปรียบเสมือนทะเลสาบที่ให
ชีวิตกับผูคนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศการลองเรือ ในทะเลสาบทามกลาง
ภูเขาและแมกไมนานาพันธุ ไดเวลานําทานเดนิทางสู เมืองอลันเจโรแวค (Arandjelovac) (ระยะทาง
ประมาณ 49 กม. ใชเวลาเดินทาง 1 ชม.) เมืองเล็กๆซึ่งตั้งอยูระหวางหุบเขา Bukulja และ หุบเขา Vencac 
ซึ่งเมืองนี้ตั้งอยูสูงกวาระดับน้ําทะเล 255 เมตร จึงมีอากาศคอนขางเย็นสบาย 

 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารในโรงแรม  
  

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก  ARANDJELOVAC HOTEL **** หรือเทียบเทา 
 
 
วันที่หก  เมืองอลันเจโรแวค – เบลเกรด  
 
08.00 น. รับประทานอาหารเชาในโรงแรมแบบบุฟเฟต 
09.00 น. นําทานชมเมืองอลันเจโรแวค นําทานเขาชม OPENACC ROYAL MAUSOLEUM หรือทีรู่จกัในนาม 

St.George Church เดิมกษัตริย King Peter I แหงยูโกสลาเวีย ไดมีพระราชประสงคใหสรางข้ึนเพ่ือเปน
โบสถที่ใชสาํหรับฝงพระศพของกษัตริย ราชวงศ และจารึกชื่อขุนนางผูรับใชราชวงศ อยางไรก็ตามเนื่อง
ดวยสงครามในแถบคาบสมทุรบอลขาน และสงครามโลกครั้งที่ 1 ทําใหโบสถดังกลาวไมสามารถดําเนินการ
ใหบรรลุวตัถุประสงคเดิมได โดยไดมตีกแตงโมเสกประติดประตอเปนภาพภายในโบสถแทน นําทานชม
ความงามภายในโบสถที่ประดบัดวยโมเสก เม่ือไดเวลานําทานเดินทางสูเมืองเบลเกรด (Belgrade) 
(ระยะทางประมาณ 70 กม. ใชเวลาเดินทาง 1.20 ชม.) 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
 
บาย นําทานชม เมืองเบลเกรด เมืองหลวงและเมืองที่ใหญทีส่ดุของประเทศเซอรเบีย มีการตั้งถิน่ฐานครั้งแรกใน

บริเวณนี้ตั้งแตสมัยกอนยคุประวัติศาสตร เม่ือ 4,800 กอนศริสตศักราช ทีต่ั้งของเมืองกอตั้งโดยพวกเคลท
ในศตวรรษทีส่ามกอนศรสิตศกัราช กอนจะกลายมาเปนที่ตัง้โรมันแหง Singidunum และยังเคยเปนเมือง
หลวงของประเทศยูโกสลาเวียเดิม นําทานชม สถานทีฝ่งศพของนายพลติโต (Tito`s grave) ซึ่งภายในจัด
ตกแตงดวยเครือ่งบรรณาการจากนานาประเทศ จัดแสดงปนและอาวุธมากมายทีใ่ชในการทาํสงครามตางๆ 
รวมถึงเครื่องแตงกายของนายพลติโต ผูนาํแหงยูโกสลาเวยี “ติโต” ชีวประวัติของโยซิป โบรซ (Josip 
Broz) หรือ “ติโต” ผูนยิมพรรคคอมมิวนสิตตอตานเยอรมันและอิตาลี  กับระบอบฟาสซิสมในโครเอเชีย ผู
ตอสูเพ่ือชาติยโูกสลาเวีย หลงัสงครามโลกครั้งที่ 2 “ติโต”เปนรหสั  นามนีเ้ปนที่รูจักทั่วโลก ติโตตอสูฟนฝา
อุปสรรคทุกวิถทีาง เพ่ือสรางความเปนไทใหแกยูโกสลาเวีย และที่นาสนใจคือ ติโตเปนคอมมิวนิสต “นอก
แบบ” แตกตางจากคอมมิวนสิตอ่ืน เขามีใจกวางขวางเห็นใจผูอ่ืน แตในขณะเดียวกันก็มใีจเด็ดเดีย่วและ
พรอมที่จะปฏิบตัิการใหเหมาะสมกับสถานการณ สมกับที่เปนผูนําในชวงวิกฤตการณนั้น นายพลติโต เปน
นักการเมืองที่สามารถสรางความปกแผนของประเทศรวมชนชาตติางๆในยูโกสลาเวียใหเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ติโตไดรับตาํแหนงประธานาธิบดีของยูโกสลาเวยีดวยความเห็นชอบของชนทุกชาติในยูโกสลาเวยี 
และสิ้นชีวติไปตามอายุขัยเม่ืออายุได 88 ป จากนั้นประเทศยโูกสลาเวียก็คอยๆ ลมสลายลง ประวัตขิองติโต
เปนที่นาสนใจยิ่ง ทั้งน้ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงแปลบทประพันธ “ติโต” มาจากเรื่อง “Tito”โดย 
ฟลลสิ ออตี (Phyllis Auty)  ไดเวลานําทานชมปอมปราการแหงเบลเกรด (Belgrade Fortress) จุดทีต่ั้ง
ของปอมปราการเบลเกรดถือเปนจุดยทุธศาสตรสําคญั เพราะเปนจุดทีแ่มน้าํ 2 สายคือ แมน้ําซาวาบรรจบ
กับแมน้ําดานูบ  ดานซาย คือแมน้ําซาวา (Sava River) สวนดานขวาคือแมน้ําดานูบ (Danube River) ตรง
กลางแมน้ําดานูบ เปนที่ตั้งของเกาะ เวลิโค รัทโน ออสเตรอโว (Veliko Ratno Ostrvo) ซึ่งเปนเขตอนุรักษ
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ธรรมชาติ  ปอมแหงนี้เปนปอมปราการเกาแก ที่มีการกอสรางมาตั้งแตสมยัจักรวรรดิโรมนั  ในสมยัโรมัน
บริเวณกรุงเบลเกรดมีชื่อวา “ซิงกิดูนุม” (Singidunum) แตในปจจุบันสิ่งกอสรางในสมยัโรมันเหลือเพียง
กําแพงบางสวนเทานั้นสาํหรบัตัวปอมในสมยัปจจุบัน สวนใหญสรางข้ึนในสมัยจักรวรรดิออตโตมัน และ
จักรวรรดิออสเตรีย ซึ่งไดเขามาปกครองเบลเกรด นอกจากจุดน้ีจะเปนจดุชมวิวที่สามารถมองเห็นเมือง
เบลเกรดแลว ภายในปอมปราการยังเปนทีต่ั้งของพิพิธภัณฑทหาร ซึ่งจดัแสดงอาวุธยุทโธปกรณทางทหาร
มากมาย เชน ปนใหญ, รถถัง เปนตน 

 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารทองถิ่น  
 

นําทานเขาที่พักโรงแรม  ZIRA HOTEL **** หรือเทียบเทา 
 

 
วันที่เจ็ด เมืองโนวิซาด  
 
08.00 น. รับประทานอาหารเชาในโรงแรมแบบบุฟเฟต 

นําทานเดินทางสูเมืองโนวิซาด (NOVISAD) (ระยะทาง 83 กม. ใชเวลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชม.) เมือง
ใหญอันดับ 2 ของเซอรเบีย  มีประชากรประมาณ 300,000 คน และเปนเมอืงหลวงของจังหวัดปกครอง
ตัวเอง วอยโวดนิา (Autonomus Province of Vojvodina) ซึ่งมีชนกลุมนอยชาวฮังกาเรยีนอาศัยอยูมาก 
เน่ืองจากกอนการรวมรัฐยูโกสลาเวียในป 1918 ดินแดนแหงนี้ เคยเปนของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีมา
กอน  สถาปตยกรรมของบานเรือนจึงมีกลิ่นอายของยุโรปกลางอยูมาก นําทานชมและแวะถายรูปกับ ปอม
ปราการเปโตรวาราดิน (Petrovaradin Fortress) ปอมปราการขนาดใหญซึ่งเริ่มสรางข้ึนในชวงตนครสิต
วรรษที่ 18 ซึ่งมีอายุกวา 300 ป สรางข้ึนในสมัยออสเตรีย-ฮังการี และไดมกีารตอเติมสรางอาคารภายในมา
เรื่อยๆ กวาจะสรางเสรจ็ใชเวลากวา 80 ป   

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ในฟารม  
 
บาย นําทานเที่ยวชมความนารักของ เมืองโนวิซาด ที่มสีถาปตยกรรมและการกอสรางแบบยุโรป เรียกไดวา ยโุรป

นอยแหงเซอรเบีย อิสระใหทานถายรูปบริเวณจัตุรสัในเมืองโนวิซาด และใหทานเลือกซื้อสนิคา ทั้งสินคาแบ
รนดเนม และสนิคาพ่ืนเมืองตางๆมากมาย ซึง่มีรานคาขายเสื้อผา ทั้ง ZARA, BENETTON, GUESS และ
อ่ืนๆอีกมากมาย ใหทานไดเลอืกซื้อของฝากตามอัธยาศัยกอนนําทานกลับสูเมืองเบลเกรด 

 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําทานเขาที่พักโรงแรม  ZIRA HOTEL **** หรือเทียบเทา 
 

 
วันที่แปด มหาวิหารเซ็นตซาวา 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรมแบบบุฟเฟต 

นําทานเขาชม มหาวิหารเซ็นต ซาวา (St. Sava Temple) ซึ่งเปนโบสถครสิตนิกายออรโธด็อกซที่ใหญทีสุ่ด
แหงหนึ่งในโลก สรางข้ึน ณ จุดที่เชื่อกันวา เปนสถานที่เผาศพนักบุญซาวา ซึ่งเปนนักบุญที่เคารพของชาว
เซอรเบีย  ตัวอาคารสูง 70 เมตร แตถารวมไมกางเขนทองคําดวยก็จะมคีวามสูง ถึง 82เมตร ตวัอาคารเริม่
สรางเมื่อป 1935 แตก็การกอสรางไดหยุดชะงกัลง จนกระทั่งมีการเริ่มสรางใหมอีกครั้งในป 1985 จนถึง
ปจจุบันอาคารภายในก็ยังไมเสร็จสมบรูณ อยางไรก็ตามคาดวามหาวิหารแหงนี้จะสรางเสร็จในป 2020 โดย
จะมีการสรางลฟิทขนาดใหญเพ่ือใหนักทองเที่ยวสามารถขึ้นไปชมวิวจากมุมสูงบริเวณฐานโดมของมหา
วิหารแหงนี ้

 
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  
12.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินเบลเกรด 
14.45 น. ออกเดินทางจากเบลเกรดกลับกรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ TK1082 (ใชเวลาบนิประมาณ 2.20 ชม.) 

บริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผอน บนเครื่องบิน 
17.25 น. เดินทางมาถึงกรุงอิสตันบลู แวะเปลี่ยนเครื่อง 
  อิสระใหทานชอปปงใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบนิอิสตันบูลตามอัธยาศัย 
19.45 น. ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเทีย่วบินที่ TK 64 (ใชเวลาบิน 9 ชม.) 
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วันที่เกา   กรุงเทพ 
 
09.45 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ (BON VOYAGE) 
 

**************************************************** 

 
9 วัน บอลขานแกรนดทัวร 

มอนเตเนโกร-บอสเนีย & เฮอรเซโกวีนา – เซอรเบีย 
 
วันเดินทาง (ราคาทวัร 89,900): 24 มี.ค.55 - 1 เม.ย. 55 
 
วันเดินทาง (ราคาทวัร 93,900): / 4-12 เม.ย.55 /  7-15 เม.ย.55*/ 28 เม.ย.-6พ.ค.55 / 30 เม.ย.-8 พ.ค.55 

อัตราคาบริการ  (บาท) 
TOUR CODE :  EU261101BZ 

มี.ค. สงกรานต** 
7 เม.ย. 

เม.ย. 

ราคาผูใหญ พักหองคูหรือ เดก็ 1 ทานพักกับผูใหญ 1 ทาน 89,900 95,900 93,900 
พักเดี่ยวเพิ่มทานละ 8,500 8,500 8,500 
เด็กต่ํากวา 12 ป (เสริมเตยีง – พักกับผูใหญ 2 ทาน) 79,900 85,900 83,900 
เด็กอายุ 7-12 ป (ไมเสริมเตยีง – พักกับผูใหญ 2 ทาน) 77,900 83,900 81,900 
เด็กอายุ 2-6 ป (ไมเสริมเตยีง – พักกับผูใหญ 2 ทาน)  72,900 80,900 76,900 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงิน ทานละ 72,000 72,000 72,000 
    

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน้ํามนัที่ปรับข้ึนลง แตจะปรับตามความเปนจริงที ่
สายการบินประกาศปรับ และทีม่ีเอกสารยืนยันเทานั้น (คดิ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2554) ** 

 
โปรแกรมทองเที่ยว มอนเตเนโกร – บอสเนีย –เซอรเบีย (ตามทีร่ะบุไวในรายการ) อัตรานีร้วมถึง 
● ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักทองเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเปาเดินทาง นน. ไมเกิน 20 กก./ทาน) 
● คาภาษสีนามบนิ,คาภาษีน้ํามนั,คาประกันภยัทางอากาศ,คาประกันภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  
● คาภาษใีนประเทศ มอนเตเนโกร, บอสเนีย & เฮอรเซโกวีนา, เซอรเบีย 
● คาที่พักตลอดการเดินทาง (พักหองคู) 
● คาอาหารทุกมือ้ตามระบ,ุ คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที,่ คาวีซา  
● คาทิปพนักงานยกกระเปาในโรงแรม, เจาหนาที่ (ไกดไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 
อัตรานี้ไมรวมถงึ 
● คาทิปพนักงานขับรถ ทานละ 2 ยูโร / ทาน / วัน (คิดเปน 7 วัน เทากับ 14 ยูโร) 
● คาทิปหัวหนาทวัร ทานละ 2 ยูโร / ทาน / วัน (คิดเปน 7 วัน เทากับ 14 ยโูร) 
● คาใชจายสวนตวัอาทิ คาซักรดี คาโทรศัพท-แฟกซ คาเครื่องดื่มมินิบาร และคาใชจายอ่ืนๆที่ไมไดระบ ุ
● คาภาษีมลูคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
การชําระเงิน งวดที่ 1 : สํารองที่นั่งจาย 10,000 บาท/ทาน  
  งวดที่ 2 : ชําระสวนที่เหลือ 30 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง  
กรณียกเลกิ 
* 15 - 45 วันกอนเดินทาง หักมัดจํา 10,000 บาท + คาวซีา  
* 08-14 วันกอนเดินทาง หัก 20,000บาท + คาวีซา 
* กอนการเดินทาง 7 วัน หักคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง และจะคืนสวนที่เหลือใหกับทาน   
 
หมายเหตุ :  
 
• บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีม่ีผูเดินทาง ต่าํกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบ

ลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง 
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• บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตจุําเปนสุดวิสยั อาทิ การลาชาของสายการ
บิน  การนัดหยดุงาน  การประทวง  ภยัธรรมชาติ  การกอจราจล  อุบัติเหตุ  ปญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคํานึงและ
รักษาผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากที่สดุ 

• เน่ืองจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ  ทานไมสามารถที่จะเรียกรอง
เงินคืน ในกรณีที่ทานปฎิเสธ หรือ สละสิทธิ์ ในการใชบริการทีท่างทัวรจัดให  ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจง
ใหทราบ กอนเดินทาง 

• บริษัทฯ จะไมรบัผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึน หากทานถูกปฎิเสธวีซา และจะไมคืนเงินคาทวัรทีท่านชําระมาแลว  หาก
ทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ 

• สถานฑูตเก็บคาธรรมเนียมวีซา และไมคนืทุกกรณี 
• ในกรณีทีท่านจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดนิทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบ 

หากทานถูกปฎเิสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา เลมสีเลือดหม ู

 
 

เอกสารประกอบการขอวซีาเขาประเทศ 
มอนเตเนโกร-บอสเนีย & เฮอรเซโกวนีา – เซอรเบีย 

กรุณาเตรียมเอกสาร 3 ชุดเพื่อย่ืนวีซา 3 ประเทศ 
(ใชเวลาในการขอวีซาประมาณ 1 เดือน) 

หมายเหตุ : 
วีซา เซอรเบีย และมอนเตเนโกร ตองสงไปยืน่ที่ประเทศอินโดนีเซีย  
วีซา บอสเนีย & เฮอรเซโกวีนา ตองสงไปยืน่ที่ประเทศมาเลเซีย  
 
1.หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายใุชงานไดเกิน 6 เดือนข้ึนไป ถามีหนังสือเดนิทางเลมเกากรุณาแนบมาดวย 
 
2.รูปถายสีหนาตรงปจจุบัน พ้ืนฉากหลังรูปตองมี สีขาว เทานั้น รูปจะตองเปนภาพทีค่มชดั หาม สวมแวนสายตา หามมเีงา 
หามถายรูปและตกแตงภาพจากคอมพิวเตอร (ถายไมเกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว 6 รูป  
 
3.หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทาํงาน เปนภาษาอังกฤษเทานัน้)  
-  กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนงัสือจดทะเบียนบริษัทฯ คดัลอกมาไมเกิน 3 เดือน ที่มีรายชือ่ผูประกอบกิจการ
และชื่อผูเดินทางเปนหุนสวน แปลเปนภาษาอังกฤษ (3 ชุด) 
- กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา: ใชทะเบียนพาณิชยที่มชีื่อผูเปนเจาของรานคา แปลเปนภาษาอังกฤษ (3 ชุด) 
- กรณีที่เปนพนักงานบริษัทฯ : ใชจดหมายรบัรองการทาํงานจากนายจาง ระบุตําแหนง ระยะเวลาการวาจาง เงินเดือน  พิมพ
เปนภาษาอังกฤษ (3 ชุด) 
- กรณีที่เปนขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น (3 ชุด) 
- กรณีเกษียณอายุราชการ ถายสําเนาบตัรขาราชการบํานาญ และเขียนจดหมายแนะนําตัวเปนภาษาอังกฤษ  
- กรณีเปนนักเรียนนักศึกษาตองมีหนังสือรับรองจากสถาบนัศึกษา พิมพเปนภาษาอังกฤษ (3 ชุด) 
- กรณีเปนแมคา, ทําธุรกิจสวนตัว, ทําอาชีพอิสระ ตองพิมพจดหมายรับรองตวัเอง พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น (3 ชุด) 
 
4. หลักฐานการเงิน 
   - หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (ออกเปนภาษาอังกฤษ) (3 ฉบับ) ระบุ To whom it may concern 
  ในกรณีที่มผีูรบัรองคาใชจาย ตองมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี ้
 -  จดหมายจากผูรับรองคาใชจาย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น (3 ชุด) 
-  หลักฐานแสดงความสัมพันธของผูเดินทางกับผูรับรองคาใชจาย เชน ทะเบียนบาน (เพ่ือนและสามภีรรยาที่มิไดจดทะเบียน
สมรสและไมมบีุตรไมสามารถรับรองคาใชจายใหกันได) ตองเปนบุคคลในครอบครัวเดยีวกันเทานั้น (3 ชุด) 
-  หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารที่จะยื่นวซีา 3 ชุดของผูรับรองคาใชจาย (3 ชุด) 
     กรณีนายจางรับรองคาใชจายใหลูกจาง 
-  จดหมายรับรองจากนายจางระบุวาเปนผูรับรองคาใชจาย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น (3 ชุด) 
 -  หนังสือรับรองเงินฝากที่ออกใหโดยธนาคารตองระบชุื่อลูกจางทีต่องการจะรับรองคาใชจาย (3 ชุด)      
 
5.  สําเนาทะเบยีนสมรส/สาํเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร/เอกสารเพิม่เติมกรณีอ่ืนๆ (3 ชุด) 
 
6.  สําเนาบตัรประชาชน/ สูตบิัตร (สําหรับเดก็ต่ํากวา 15 ปบริบูรณ) (3 ชดุ) 
 
7.  สําเนาทะเบยีนบาน (3 ชุด) 
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8.  กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ: เดินทางตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ (3 ชุด) 
8.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดามารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรอือําเภอ 
8.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ  
8.3 เด็กเดินทางกับมารดา บดิาตองทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ 
 
  การพิจารณาวาจะใหวาจะใหวซีาหรือไม เปนดุลยพินจิของสถานฑูต มใิชบริษัททัวร   การเตรียมเอกสารที่ดแีละ
ถูกตอง จะชวยใหการพิจารณางายขึ้น 
 
  สถานฑูตอาจสุมตัวอยางในการเรียกสัมภาษณ หรือ เก็บหนังสือเดินทางมาทํา REPORT หลังเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอรมการสํารองที่นั่ง 
9 วัน บอลขานแกรนดทัวร 

มอนเตเนโกร-บอสเนีย & เฮอรเซโกวีนา – เซอรเบีย 
 

TOUR CODE :  EU261101BZ 

 
 
กรุณาเลือกวันเดินทาง   
 
ราคาทัวร 89,900 :  24 มี.ค.- 2 เม.ย.55    
 
ราคาทัวร 95,900 :   7-15 เม.ย.55** 
 
ราคาทัวร 93,900:   4-12 เม.ย. 55    28 เม.ย.-6พ.ค.55   30 เม.ย.-8 พ.ค.55 
 
ลําดับ คํานําหนา - ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) เลขที่สมาชิก ROP ประเภทหองพัก หมายเหต ุ

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 
ชื่อผูตดิตอ : __________________________________________________________________________  
 
โทรศัพท.________________________แฟกซ. _____________________ Mobile ___________________  
 
อีเมล  _______________________________________________________________________________ 
 
*** กรุณาสงอีเมลมาที่ u.travel@hotmail.com หรือ แฟกซมาที่ 02 428 2125 *** 
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