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ค่าบริการสำหรับกรุ๊ปแรก 

**กรุ๊ปต่อไปยังไม่มีกำหนดวัน หากมีผู้สนใจครบ 10 ท่านสามารถเกิดข้ึนได้** 
 

รายการ ประมาณการณ ์(บาท) 

1.ค่าตั๋วเคร่ืองบิน 25,000+ 

2.ค่าตรวจ PCR รพ. รามคำแหง ก่อนบิน 5,000  

3.ค่าตรวจ PCR ที ่SERBIA ก่อนบินกลับ 5,000 

4.ค่าโรงแรมกักตัวเอง ASQ ราคาแล้วแต่เลือก เร่ิมต้น 30,000+ 

5.ค่าวีซ่า SERBIA  13,000+ 

6.ประกันสุขภาพ แบบ World Wide  3,000  

7.ค่าแพคเกจทัวร์ ระยะเวลา 30 วัน 120,000 + Vat 7% 

รวมประมาณการณ์  200,000 บาท 

 

การจองตั๋วเคร่ืองบิน 
12 พ.ค. 2564 กรุงเทพ - เบลเกรด 
8 มิ.ย. 2564 เบลเกรด - กรุงเทพ (จองแบบเปล่ียนแปลงวันกลับได้) 

 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 
- โรงแรมและอาหารเช้า ท่ีเซอร์เบียทุกคืนตามโปรแกรมระบุ (หรือเทียบเท่า) เรตราคาไม่เกิน คืนละ 80 ยูโร / ห้อง

คู ่หากต้องการอัพเกรดเพิ่มจากราคาดังกล่าว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง  

- หัวหน้าทัวร์ ตามท่ีวันระบุ ยกเว้นไม่มีแค่วันพักผ่อนท่ีโรงแรม   

- รถนำเท่ียวตามโปรแกรม  รถโค้ชปรับอากาศ /รถตู้ปรับอากาศ ตามขนาดของกรุ๊ป 

- ม้ืออาหารตามระบุในโปรแกรม มีเกือบทุกม้ือ อิสระแค่บางม้ือตามโปรแกรมกำหนด ส่วนวันท่ีพักผ่อน ณ 

โรงแรม มีอาหารส่งถึงห้องพัก 



 
 

- รวมค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรมกำหนด 

- ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มคุ้มครองตามเง่ือนไขกรมธรรม์ (คุ้มครองชีวิต 2,000,000 บาท คุ้มครองค่ารักษา 

500,000 บาท) 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

- ราคาไม่รวมอ่ืนๆ ท่ีไม่เขียนท้ังหมด เช่น ค่าส่วนตัว ณ โรงแรมท่ีพัก ค่ายกกระเป๋า น้ำด่ืม ไวไฟ ค่าอาหารบาง

ม้ือ ค่าตรวจ PCR และค่าโรงแรม ASQ ฯลฯ  

- ค่าทิปคนขับ วันละ 4 ยูโร / ท่าน / วัน (แล้วแต่พอใจ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 4 ยูโร / ท่าน / วัน (แล้วแต่พอใจ) 

- ค่าบริการอ่ืนๆ ท่ีเรียกใช้พิเศษ 

- ค่ารถและเจ้าหน้าท่ีรับส่ง เพื่อนำส่ง ณ สถานท่ีฉีดวัคซีน นอกเหนือจากตารางกำหนด 

- ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน 

- ค่าวีซ่า 

- ค่าอัพเกรดโรงแรมท่ีพัก หรืออาหาร 

 

เงื่อนไขผู้เดินทาง  

1. ต้องมีวีซ่า อเมริกา แชงเก้น UK และยังไม่หมดอายุ 
2. กรณีวีซ่า USA หมดอายุ สามารถต่อได้แต่ต้องไม่หมดเกิน 48 เดือน (ค่าวีซ่าและค่าบริการ สอบถามเพิ่ม) 
3. ผู้เดินทางต้องมีผลตรวจ Negative Covid-19  RT-PCR ก่อนการเดินทาง 72 ชม. 
4. ผู้เดินทางต้องกักตัว 14 วัน เม่ือเดินทางกลับประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 พ.ค.64 อาจมีการเปลี่ยนตามประกาศของ
รัฐ)  
5. ผู้เดินทางต้องจัดหา Alternative State Quarantine (ASQ) หรือ สถานท่ีกักตัวทางเลือก เป็นกระบวนการของการ
กักกันโรค  
ณ โรงแรมท่ีได้รับอนุมัติจากรัฐบาลโดยผู้กักตัวต้องจ่ายเงินเอง 

 

ผ่อน 0% 3-6 เดือน ( กรณีผ่อนชำระ 0% ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณี ลูกค้าต้อง
เซ็นเอกยอมรับเงื่อนไขก่อนทำการชำระเงิน หรือ หากชำระเงินเข้ามาเลย ถือเป็นการยอมรับเงื่อน

ข้างต้นทันทีหลังชำระเงิน และไม่สามารถปฏิเสธการจ่ายเงินได้ ) 
 
 
 



 
 
 

หมายเหตุสำคัญ 

โปรแกรมน้ีจัดทำเสนอเพื่อจุดประสงค์ในการท่องเท่ียวเป็นหลัก สำหรับลูกค้ามีมีจุดประสงค์เพื่อไปฉีดวัคซีน
โดยเฉพาะ บริษัทไม่สามารถการันตีว่าจะได้ฉีด ข้ึนอยู่กับนโยบายรรัฐ หรือประเทศน้ันๆ และไม่สามารถรับผิดชอบ
ใดๆกรณีไม่สามารถฉีดได้ หรือมีผลข้างเคียงจากการฉีด เพราะฉะน้ันไม่แนะนำสำหรับคนท่ีมีความต้องการไปเพื่อ
ฉีดวัคซีนเท่าน้ัน  และการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย อยู่ภายใต้ประกาศสถานการ์ณฉุกเฉิน  เท่ียวบิน
ยังคงเป็นเท่ียวบินก่ึงพาณิชย์ (semi commercial flight)   จำเป็นต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของประเทศไทยและ
ประเทศปลายทาง เม่ือเดินทางกลับเข้าประเทศไทย  ต้องขอหนังสือรับรอง Certificate of Entry  - (COE) 

 
 

ค่าบริการทำวซี่าเซอร์เบีย ผู้เสนอราคา โดย อำภา แก้วแสงธรรม 

วีซ่าท่องเท่ียว ราคา 13,000 บาท /ต่อท่าน ราคารวมทุกอย่าง ดังน้ี คือ 
- ค่าสมัครวีซ่า 62 ยูโร โอนให้สถานทูต (ประมาณ 2,418 บาท ) 
- ค่าส่ง DHL post  50 ยูโร โอนให้สถานทูต (ประมาณ 1,950 บาท ) เพื่อให้สถานทูตส่งพาสปอร์ตกลับมาท่ี 
ไทย 
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ 
- ค่าส่ง DHL post เพื่อส่งพาสปอร์ตของท่านไปท่ีอินโดนีเชีย 
- ใบจองไฟล์ทบิน ใช้ยื่นวีซ่า (เป็นแค่ใบจอง) 
ราคา 13 000 บาทน้ีจะรวมค่าดำเนินการออกใบจองท่ีพักทุกคืนท่ีจะต้องใช้ยื่นวีซ่า เน่ืองจากท่านต้องการทำ 
วีซ่าล่วงหน้า จึงทำให้เราต้องมีการทำใบจองเพิ่มพิเศษเพื่อใช้ในการขอวีซ่า ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (เพราะราคา 
ทัวร์ไม่ได้รวมวีซ่า) 
 

แค่ราคาดังกล่าวไม่รวมดังน้ี 
1.ไม่รวมประกันเดินทางรายบุคคลใช้ขอวีซ่า หากต้องการให้ซื้อให้ โปรดแจ้ง เราจะส่งแผนประกันและราคา 
ให้ท่านเลือก ราคาประกันเดินทางลูกค้าจ่ายตามจริง ราคาตามแผนประกันท่ีลูกค้าเลือก ท่านโอนเงินเพิ่ม 
ภายหลังตามราคาประกันท่ีท่านเลือก โปรดโอนมาท่ี ธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์ ช่ือบัญชี (อำภา แก้ว 
แสงธรรม เลขท่ีบัญชี 475-282-3089 
2.หากท่านเป็นเจ้าของบริษัท จะต้องยื่นหนังสือรับรองบริษัทและแปลเอกสารภาษาอังกฤษ หากท่านต้องการ 
ให้เราคัดหนังสือรับรองบริษัทและแปลภาษาอังกฤษให้ท่าน โปรดแจ้งให้เราทราบเพราะจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
รวม 800 บาท 
3. ไม่รวม vat 
 
 



 
 
 
 

หมายเหตุ : เงื่อนไขการเสนอราคา โปรดอ่านทกุข้อก่อนการโอนเงนิเพื่อจ้างงาน  
- ลูกค้าโปรดส่งเอกสารการสมัครวีซ่าและพาสปอร์ตให้แก่เราทางไปรษณีย์ 

-  โปรดทราบว่าการพิจารณาวีซ่าเป็นอำนาจของสถานทูต เราไม่ยืนยันผลการได้วีซ่า เรามีหน้าท่ีช่วยท่าน 

ดำเนินการสมัครวีซ่าเท่าน้ัน 

-  ระยะเวลาการรอผลวีซ่า ข้ึนอยู่กับสถานทูตเท่าน้ัน เราไม่ยืนยันว่าท่านจะได้วซีา่ทันกำหนดการเดินทาง เบ้ืองต้น

สถานทูตเซอร์เบียแจ้งว่ารอผลประมาณ 34 สัปดาห์ กระบวนการนานเพราะมีการส่งพาสปอร์ตไปท่ีอินโดนีเซีย

และรอสถานทูตส่งกลับมาท่ีประเทศไทย 

-  หากท่านโอนเงินจ้างงานแล้วทำนยกเลิกทำวีชำเอง เราไม่คืนเงินใด ๆ ท้ังสิ้น เพราะถือว่าท่านเป็นผู้ปฏิเสธการใช้

บริการ 

-  ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศทำวีชำได้ หากมีการเปลี่ยนประเทศ ท่านจะต้องจ่ายเงินทำวีซ่าใหม่ 

- การอนุมัติเข้าประเทศเป็นอำนาจของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง หากท่านไม่สามารถผ่าน ตม.ท่ีสนามบินปลายทาง 

เราไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

- เร่ืองการเข้าประเทศเซอร์เบีย เราไม่รับผิดชอบต่อกรณีรัฐบาลเซอร์เบียประกาศยกเลิกไม่ให้ใช้วีซ่าเซอร์เบียเข้า

ประเทศเน่ืองจากจำกัดการเข้าประเทศเพราะสถานการณ์โควิด /หรือรัฐบาลเซอร์เบียประกาศยกเลิกไม่ให้

นักท่องเท่ียวเข้าประเทศ ท่านต้องยอมรับความเสี่ยงท่ีรัฐบาลเซอร์เบียอาจ เปลี่ยนแปลงกะทันหัน เราเป็นเพียง

ผู้ดำเนินการทำวีซ่าให้ท่านเท่าน้ัน 

-  การอนุมัติช่วงพีเรียดท่ีอนุญาตให้ใช้วีซ่าภายใน 6 เดือน/During a six months period ซึ่งทำให้ง่ายต่อการ

เปลี่ยนแปลงวันท่ีเดินทางของผู้สมัครน้ัน เป็นอำนาจของสถานทูตเท่าน้ัน เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากสถานทูต

จำกัดช่วงพีเรียดการใช้วีชำแค่ในช่วงท่ีทำนแจ้งขอเดินทางในใบสมัคร ซึ่งจะทำให้ยากต่อการเปลี่ยนแปลงวันท่ี

เดินทาง แต่เราจะช่วยเต็มท่ีท่ีสุดท่ีจะส่งใบสมัครของท่านและช้ีแจงเหตุผลท่ีต้องร้องขอให้สถานทูตอนุมัติช่วงพี

เรียดยาวๆ คือ อนุญาตให้ใช้วีซ่าภายใน 6 เดือน เพือ่ให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทำให้ท่านสามารถ

เดินทางตอนไหนก็ได้ในช่วง 6 เดือนท่ีสถานทูตอนุญาต แต่เราไม่สามารถรับประกันล่วงหน้าว่าท่านจะร้องขอได้

และเราไม่รับผิดชอบใด ๆ หากสถานทูตไม่อนุมัติแบบ During a six months period 

- เราจะร้องขอวีซ่าชนิด Multiple คือเข้าออกประเทศไม่จำกัดคร้ังให้แก่ท่าน แต่หากสถานทูตให้วีซ่าแบบ  single ท่ี

อนุญาตเข้าประเทศหน่ึงคร้ัง ท่านก็จะยังเดินทางเข้าเซอร์เบียได้อยู่ แต่เพียงแค่เข้า 

 

 

 



 

 

เซอร์เบียไปแล้วห้ามออกนอกประเทศ เพราะจะไม่สามารถกลับเข้ามาเซอร์เบียอีกคร้ังได้ การอนุมัติวี 

ซ่าแบบ Multiple เป็นอำนาจของสถานทูตเท่น้ัน เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากสถานทูตไม่ให้แบบ 

Multiple แต่เราจะช่วยเต็มท่ีท่ีสุดแล้ว 

- การสมัครวีซ่าล่วงหน้าของท่าน (ก่อนท่านจะทราบผลการได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนจากรัฐบาลเซอร์เบีย) เป็นความเต็มใจ

และยินยอมของท่านท่ีต้องการเตรียมความพร้อมทันทีว่า หากท่านได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเซอร์เบียได้สิทธิ์

ฉีดวัคซีน ท่านก็จะมีวีซ่าพร้อมเดินทางไปทันที แต่หากท่านจองสิทธิ์ขอวัคซีนไปแล้วแต่จากน้ันท่านไม่ได้รับการ

ตอบรับจากรัฐบาลให้สิทธิ์ฉีดวัคซีน ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางไปได้เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น เราเป็น

เพียงผู้ดำเนินการด้านเอกสารและช่วยอำนวยความสะดวกในการทำวีซ่าให้แก่ทำนเพียงเท่าน้ันการตัดสินใจทำวี

ซา่ก่อนการทราบผลตอบรับจากรัฐบาลเซอร์เบีย เป็นไปด้วยการตัดสินใจของท่านเพียงเท่าน้ัน 

- การสมัครวีซ่าล่วงหน้าของท่าน (ก่อนท่นจะทราบผลการได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนจากรัฐบาลเซอร์เบีย) อาจทำให้

สถานทูตปฏิเสธวีชาเพราะคุณไม่ได้ยื่นใบยืนยันได้สิทธิ์ดีดวัคซีน คุณยื่นเพียงแค่ใบลงทะเบียนขอขับสิทธิ์ เราจะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้นหากคุณไม่ได้วีซ่า เราเป็นเพียงผู้ดำเนินการด้านเอกสารและช่วยอำนวยความสะดวกใน

การทำวีซ่าให้แก่ท่านเพียงเท่าน้ัน การตัดสินใจทำวีซ่าก่อนการทราบผลตอบรับจากรัฐบาลเซอร์เบีย เป็นไปด้วย

การตัดสินใจของท่านเพียงเท่าน้ัน 

- การโอนเงินคือการยืนยันส่ังจ้างงานและถือว่ารับทราบเงื่อนไขของการเสนอราคาดังกล่าวแล้ว 

 

**ไม่สามารถคืนเงินได้หากผลตรวจ PCR Test ก่อนเดินทาง 72 ชม. ผลออกเป็น Negative (ติดโค

วิด) ในส่วนของตั๋วเคร่ืองบินอาจจะสามารถเล่ือนได้ ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของการซื้อตั๋วของท่าน** 

 

***สงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ หากผลตัวการตรวจโควิดก่อนเดินทาง 72 ช่ัวโมง เปน็บวก 

และไม่สามารถเดินทางได้*** 
 



 



 
เงื่อนไขทัวร์  
1. ราคาน้ี ต้องมีผู้เดินทางข้ันต่ำตามระบุ  

2. กรณีเกิดจราจล การประท้วง การปิดเมือง ปิดสนามบิน ทำให้เกิดความล่าช้าของเท่ียวบิน โรงแรมต้องจองใหม่ 

รถเดินทางไม่ได้ และผลกระทบอ่ืนๆ ลูกค้าต้องรับความเสี่ยงเอง บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบได้ 

3. บริษัทไม่รับผิดชอบ ต่อผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน หรือการติดเช้ือโควิดระหว่างเดินทาง ทุกกรณี และไม่

รับผิดชอบใดใดท้ังสิ้น 

4. บริษัทไม่รับผิดชอบ ต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลเซอร์เบีย และไม่รับผิดชอบใดใดท้ังสิ้น 

5. บริษัทไม่รับผิดชอบ ต่อการเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายของทางการไทย หากไม่อนุญาตให้ทำทัวร์ลักษณะท่ี

เก่ียวข้องน้ีไปประเทศเซอร์เบีย หรืออ่ืนๆ หรือห้ามออกนอกประเทศ เพื่อเดินทางไปยังประเทศใดท่ีเก่ียวข้อง และไม่

รับผิดชอบใดใดท้ังสิ้น 

6. ผู้รับบริการต้องยอมรับความเสี่ยงต่างๆ ท้ังหมดจากกรณีน้ี โดยผู้ให้บริการเป็นเพียงผู้ประสานงานท้ังน้ัน ไม่กา

รันตีผลใดใด และไม่รับผิดชอบใดใดท้ังสิ้น 

7. ข้อความทราบ ท่านมีความเสี่ยงหลังฉีดวัคซีนครบแล้ว อาจกลับประเทศไทยไม่ได้ ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น 

ผลกระทบข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน จากนโยบายเข้าประเทศ จากข้อจำกัดเท่ียวบิน (ท่านต้องเซ็นต์ใบยินยอม 

บริษัท ไม่มีส่วนเก่ียวข้องผลกระทบดังกล่าว และไม่ต้องรับผิดชอบใดใดท้ังสิ้น) 

8. บริษัทไม่สามารถการันตีการเข้าชมโบสถ์ พระราชวัง ต่างๆ ได้ เพราะบางคร้ังมีกิจกรรมพิเศษ ห้ามเข้า แต่จะ

พยายามสลับโปรแกรมกลับคืนมาเท่าท่ีเอ้ืออำนวย 

9. หากท่านท้ิงกระเป๋าสัมภาระไว้ในรถ และเกิดสูญหายจากการโจรกรรมภายนอก เราไม่สามารถรับผิดชอบได้ 

10. ต้องดูแลสัมภาระด้วยตนเอง ค่าทัวร์ไม่มีค่ายกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

11. จำกัดกระเป๋าเดินทางได้คนละ 1 ใบใหญ่ 1 ใบเลก็ หากเกินกว่าน้ี และรถใส่ไม่พอไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา 

12. เมืองท่องเท่ียวเก่าแก่ส่วนใหญ่ ห้ามรถเข้าไปในเขตช้ันใน เพราะอนุญาตให้เฉพาะรถท่ีมีทะเบียนบ้านเท่าน้ันเข้าไป

ได้ และเป็นเขต green zone ห้ามรถเข้า เป็นเขตเมืองเก่าอนุรักษ์ เป็นถนนคนเดินเท่าน้ัน คนรถไม่สามารถฝ่าฝืนได้ 

13. ถ้าเป็นรถบัสใหญ่ ภายใต้กฏหมายท่องเท่ียวของยุโรป เจ้าหน้าท่ีนำเท่ียวและคนรถต้องทำงานไม่เกิน 11 ชม. 

ต่อวัน ห้ามขับเร็วเกิน 100 กม. ต่อชม. ถ้าขับรถติดต่อกัน 4.5 ชม. ต้องหยุดพักรถ 30 นาที 

14. การจอดรับส่ง ณ จุดต่างๆ ต้องเป็นไปตามกฏหมาย 

15. ประกันภัยกลุ่ม เป็นประกันท่ีเน้นการคุ้มครองการรักษาท่ีเก่ียวกับอุบัติเหตุ ไม่คุ้มครองการรักษาจากโรค

ประจำตัว หรือการเจ็บป่วยระหว่างเดินทาง หากท่านมีโรคประจำตัว กรุณาอย่าลืมเตรียมยาติดตัวไปด้วย 

 



 

 

16. หากผู้รับบริการปฏิเสธไม่ใช้บริการส่วนใด บริษัทไม่คืนค่าใช้จ่ายส่วนน้ัน เพราะเป็นบริการแบบเหมา ไม่มีการ

คืนบางส่วน 

17. โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

18. เม่ือท่านได้วางมัดจำงวดแรกแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขต่างๆแล้วโดยอัตโนมัติ 

19. การเข้าประเทศเซอร์เบีย มาตรการต้องกักตัวตัวนักท่องเท่ียวอาจถูกประกาศกะทันหันโดยรัฐบาลเซอร์เบีย 

บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการกักตัวดังล่าว 

20. การใช้วีซ่าอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่วีซ่าเซอร์เบียเพื่อใช้เข้าประเทศเซอร์เบีย /หรือการใช้วีซ่าเซอร์เบียเพื่อท่องเท่ียวและวัคซีน 

บริษัทไม่รับผิดชอบ กรณีรัฐบาลเซอร์เบีย อาจประกาศยกเลิกใดใด 

21. เง่ือนไขการยกเลิก : ไม่คืนเงินทุกกรณี 

22. หากถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทางบริษัทไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

23. หากไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ทางบริษัทไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 

หากใครสนใจ... 

-จองผ่าน•Line กด-> https://lin.ee/5nDHUO6 

-Line ID: @unithaitrip 

-จองผ่าน•inbox-> m.me/unithaitrip 

💉 064-289-9365 แจ๋ม  💉 063-663-9580 ฝน 

💉 091-892-2445 แนน  💉 084-173-0081 เอ็ม 

💉 095-789-6356 นิว  💉 063-494-2655 เกล้า 

💉 082-494-9393 อีฟ  💉 094-946-9426 เฟริส 

💉 094-942-8254 ใหม่   💉 081-418-4888 เจี๊ยบ 

💉 099-242-2428 มิ้น 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 


