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ซารางเยโว - ทราฟนิค - จาจ์ส - น า้ตกพลวิา - WATER MILLS - บีฮัช - UND NATIONAL PARK 
หมู่บ้านโอราซาส - น า้ตกสตรัคคบุิค - โมสตาร์ - บลากายจ์ - โพซิเทล -  คราวซิ - น า้ตกคราวซิ – คอนยคิ 

ก าหนดการเดินทาง 
30 ธันวาคม - 06 มกราคม 2563  

 ( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
 

วนัที่1      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
20.00 พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิชแอร์

ไลน์ เจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยให้ความสะดวก ในการเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ 

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

23.30 น าท่านออกเดินทางสู่กรุงทาลลน์ิ ประเทศเอสโทเนีย โดยสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่TK069 

วนัที่2      ซารางเยโว - ชมเมือง 
06.25 เดินทางถึงสนามบินอสิตันบูล ประเทศตุรก ีเพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ือง 
08.40 ออกเดินทางต่อโดยสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่TK1021 
10.45 เดินทางถึงสนามบินซารางเยโว ประเทศบอสเนีย 

หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเข้าสู่ เมือง ซารางเยโว (SARAJEVO) 

เป็นเมืองหลวงท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศบอสเนีย 
ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกบัประวติัศาสตร์และ

http://bit.ly/2NMk5YE
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ความงามของสภาปัตยกรรม หลากหลายรูปแบบท่ียงัคงสภาพเดิมเป็นเอกลักษณ์ ชมโบสถ์ THE 
CATHEDRAL OF JESUS’ SACRED HEART โบสถ์ขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศบอสเนีย เม่ือปี 1889 
เป็นสถาปัตยกรรมแบบ นีโอ-กอธิค โดยบริเวนดา้นหนา้มีรอยหยดเลือดจ าลองเพื่อร าลึกถึงเหตุการสูญเสีย
คร้ังใหณ่ของประเทศ ชมมสัยิด EMPEROR’S MOSQUE มสัยิดแบบออตโตมนั สร้างข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1457 
หลังจากออโตมนัได้ปกครองบอสเนีย พาท่านยอ้นอดีดตามหาจุดเปล่ียนประวติัศาสตร์ซ่ึงเป็นชนวน
ตน้เหตุของสงครามโลกคร้ังท่ี1                      บริเวณสะพานขา้มแม่น ้า MILJACKA  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั 

พกัที่ :       IBIS SARAJEVO           หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่3        ซารางเยโว - ทราฟนิค - จาจ์ส - ชมน า้ตกพลวิา - บีฮัช 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

น า ท่ า น อ อ ก เ ดิ น ท า ง สู่  เ มื อ ง ท ร า ฟ นิ ค 
(TRAVNIK) 1.30ชม./91กม. เท่ียวชมเมืองเก่าแก่
ท่ีเฟ่ืองฟูสมยั ออตโตมนัเขา้ยึดครอง เป็นเมืองท่ี
ตั่งอยู่ใจกลางประเทศและอยู่ไม่ไกลจากเมือง
หลวงนกั ทราฟนิคถือก าเนิดข้ึนในสมยัโรมนัแต่
เ จ ริ ญ เ ฟ่ื อ ง ฟู ใ น ส มั ย ก า ร ป ก ค ร อ ง ข อ ง
ราชอาณาจกัรบอสเนียและสมยัออตโตมนัเขา้ยึด
ครอง เป็นอดีดเมืองหลวงของออตโตมนัแห่งบอสเนียเป็นระยะเวลา 150 ปี ตัง่แต่ปี ค.ศ. 1697-1850ใน
ปัจจุบนัยงัคงเห็นมสัยิดเก่าก่ีท่ีใชส้ถาปัตยกรรมอิสลามอนัวิจิตรงดงามท่ีรอดพน้จากสงครามกลางเมืองมา
ได ้และทราฟนิคยงัเป็นบา้นเกิดของ ฮีโว อานดริช กวีผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบลสาขาวรรณกรรม และเป็นเมือง
ท่ีท า ชวาป้ี (อาหารพื้นเมือง) ได้อร่อยท่ีสุดในประเทศด้วย ชมปราสาท ทราฟนิค (STARI GRAD 
TRAVNIK) ตั้งอยูบ่นไหล่เขาพลาวาโวดา้ ซ่ึงตวัปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหินท่ีขาวสะอาด ให้ท่าน
ได้ชมวิวมุมสูง ท่ายจะได้ชมบรรยากาศเมืองท่ีน่ารักแห่งน้ี จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ เมือง จาจ์ส 
(JAJCE) 1.15ชม./68กม. 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านชมเมือง จาจ์ส (JAJCE) เป็นเมืองท่ีตัง่

อยู่ตอนเหนือน ้ าตกมีความสวยงามมาก เป็น
เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากอีกแห่งหน่ึงท่ี
ไดรั้บขนานนามถึงววิธรรมชาติท่ีสวยงาม                              
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   น าท่านเข้าชม น ้าตกพลิวา (PLIVA WATERFALLS) น ้ าตกพลิ
วาตัง่อยูก่ลางเมืองจาจ์ส เป็นน ้ าตกท่ีน่าประทบัใจใน
จะวนัตกเฉียงใต ้และยงัติดอนัดบัน ้าตกท่ีสวยท่ีสุดใน
โลก น ้ าตกแห่งน้ีมีความสูงอยู่ท่ีประมาณ 22 เมตร 
เป็นน ้ าตกท่ีอยู่ระหว่าง  จุดบรรจบของแม่น ้ าพลิวา
และแม่น ้ าวรีบาสและใกล้กนันั้นมีทะเลสาบขนาด
เล็กและขนาดใหญ่ท่ีสวยงามซ่ึงเกิดจากแม่น ้ าพลิวา
อีกดว้ย น าท่านแวะถ่ายรูป WATER MILLS โรงสี
เก่าแก่แห่งเดียวตัง่ท่ีอยูบ่นแม่น ้ า พลิวา โดยสมยัก่อน
โรงสีแห่งน้ีชาวบา้นทอ้งถ่ินไดมี้การใชใ้นการบดขา้วสาลีให้เป็นแป้งเพื่อเป็นสะเบียงอาหาร แก่ทหารสมยั
สงคารม  โลกคร้ังท่ีสอง ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางต่อเข้าสู่ เมือง บีฮัช (BIHAC)  2.15ชม./155กม.  
เป็นเมืองท่ีตัง่อยูริ่มฝ่ังแม่น ้ายนู่า และยงัมีคาเฟ่ตัง่อยูริ่มฝ่ังแม่น ้าเป็นยอ่มๆลอ้มรอบริมฝ่ังแม่น ้า  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั 

พกัที่ :       EMPORIUM HOTEL          หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่4      บีฮัช - หมู่บ้านโอราซาส - UND NATIONAL PARK - น า้ตกสตรัคบุค - โมสตาร์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
เมืองบีฮัช (BIHAC) เป็นเมืองในรัฐอูนา-
ซานาประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 
ตั้งอยูท่างทิศเหนือ-ตะวนัตกของประเทศ บน
ฝ่ังแม่น ้ าอูนาใกล้ชายแดนประเทศโครเอเชีย 
ซ่ึงเคยอยู่ใต้การปกครองของประเทศตุรกี
จนถึง ค.ศ. 1878 น าท่านออกเดินทางเข้าสู่ 
อุทยานแห่งชาติ Una อยู่ทางตะวนัตกเฉียง
เหนือของบอสเนียใกลช้ายแดนโครเอเชีย จากน้ันน าท่านเข้าชม น ้าตกสตรัคคิบุค (STRBACKI BUK 
WATERFALL) 50นาท/ี30กม.  ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือระหวา่งประเทศบอสเนีย เฮเซอร์โกวีน่า กบั 
โครเอเชีย น ้ าตกแห่งน้ีเป็นน ้ าตกท่ีมีความสูงถึง 24.5 เมตร และเป็นน ้ าตกท่ีมีความงดงามท่ีสุดในอุทยาน
แห่งชาติยนู่า อิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปววิ  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ผ่ า น ช ม  ห มู่ บ้ า น โ อ ร า ซ า ส  (ORASAC 

VILLAGE) 30นาท/ี10กม. เป็นหน่ึงในเมืองเก่า
ของอุทยานแห่งชาติยูน่า มีป้อมปราการและ
หมู่บา้นเป็นแบบยคุกลาง ตั้งอยูบ่นเนินเขาโอรา
ซาส หมู่บา้นแห่งน้ีสร้างข้ึนระหว่างศตวรรษท่ี 
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13 และ 15 ทุกวนัน้ียงัคงมีก าแพงเมืองท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์ มีประตู และหอคอย ใกล้ๆ  ยงัมีมสัยิดและหออา
ซานในยคุออตโตมนัอีกดว้ย  จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองโมสตาร์ (MOSTAR) 4.20ชม./272กม. 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั 

พกัที่ :       HOTEL MOSTAR          หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5       โมสตาร์ - บลากายจ์ - โพซิเทล - น า้ตกคราวซิ - โมสตาร์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
น าท่านเดินทางสู่เมือง บลากายจ์ (BLAGAJ)                   
20นาที/13กม. น าท่านชม ตลาดเทปา ซ่ึงเป็นเขต
เมืองเก่าท่ีไดรั้บการอนุรักษแ์ละยกยอ่งให้เป็นมรดก
โลกน าท่านเดินชมเมืองเก่าแห่งน้ีท่ี เต็มไปด้วย
ร้านค้ามากมาย  เข้าชมบ้านแบบเติร์ก (Turkish 
House)  ซ่ึ ง เหลืออยู่ เพี ย งไม่ ก่ีหลังในโม
สตาร์ ปัจจุบนัเจา้ของบา้นยงัคงเป็นชาวบอสเนียน
เช้ือสายเติร์ก มีเวลาให้ท่านอิสระเดินช้อปป้ิงสินคา้
ทอ้งถ่ินตามอธัยาศยั  
น าท่านเดินทางสู่เมือง โพซิเทล (Pocitelj) 40นาที/         
30กม. น าท่านชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่แบบผสมผสาน 
ระหวา่งศาสนาคริสตอิ์สลาม แบบโบราณ ท่ีหาชมได้
ยาก ชมสุเหร่าของทางมุสลิมและป้อมปราการท่ีสร้าง
โดยกษตัริยใ์นอดีตของทางศาสนาคริสต ์

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง คราวิซ  (KRAVICE)               

35นาที/25กม น าท่านเข้าชมน ้าตกคราวิซ (KRAVICE WATERFALL) โดยบริการน่ังรถไฟขนาดเล็ก               
ในการเดินทาง น าท่านชมน ้ าตกขนาดใหญ่บนแม่น ้ าทรีบาแซท (RIVER TREBLZAT) มีความสูงอยู่ท่ี
ประมาณ25เมตร และ จากปลายน ้ าตก ถึงรัศมีโดยรอบทะเลสาบ  กวา้งประมาณ 125 เมตร และในช่วงฤดู
ร้อน จะร้อนมากซ่ึงเป็นอิทธิพลในแถบเมติเตอร์เรเนียน อาจจะดว้ยเหตุผลน้ีท าให่บริเวณชายหาทของ
ทะเลสาบแห่งน้ีเป็นท่ีนิยมในการอาบแดด ปิกนิค และกิจกรรมอ่ืนๆ อิสระให้ท่านไดถ่้ายภาพบริเวณน ้ าตก 
และชายหาดริมทะเลสาบ  
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น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ เมืองโมสตาร์ (Mostar) 1.00ชม./45กม. ประเทศบอสเนียและเฮอเซโกวีน่า เมืองโมสตาร์ เป็นเมือง
ท่ีเคยถูกระเบิดคร้ังใหญ่และโดนผลกระทบในช่วง
สงครามระหว่างเซิร์บกับโครแอต โมสตาร์เป็น
เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศ ตั้งอยู่บน
แม่น ้ าเนเรทวา (Neretva) ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็น
พรมแดนกั้นวฒันธรรมของสองทอ้งถ่ิน คือทางฝ่ัง
ตะวนัออกของแม่น ้ าจะเป็นส่วนของศาสนาอิสลาม
คือเป็นส่วนท่ีเป็นท่ีตั้งของสุเหร่าและเตอร์กิสเฮาส์ 
ส่วนฝ่ังตะวนัตกจะเป็นส่วนของศาสนาคริสตแ์บบ
คาทอลิก อันเป็นท่ีตั้ งของโบสถ์และท่ีอยู่ของ
นักบวช ปัจจุบนัโมสตาร์เป็นเมืองท่ีสวยงามและ
โด่งดังท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงประเทศของบอสเนีย ค า
ว่า โมสตาร์ มาจากค าว่า “The Bridge Keepers” 
หรือแปลว่า ชาวโมสตาร์ท่ีคอยดูรักษาสะพานท่ี
ตั้งอยูเ่หนือแม่น ้าเนเรทวา่  

 
 
 
 
 
 
 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั 

พกัที่ :       HOTEL MOSTAR            หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
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วนัที่6       โมสตาร์ - คอนยคิ - ซารางเยโว 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น า ท่ าน เดิ นทาง สู่ เ มื อ ง  คอนยิค  (KONJIC)       
1.15ชม./70กม. เมืองคอนยคิตัง่อยูร่ะหวา่งเมือง ซา
รางแยโวและโมสตาร์  เป็นเมืองเล็กๆอยู่ติดริม
แม่น ้ าล้อมรอมไปด้วยหุบเขาโดยมี เทือกเขา 
PRENJ เป็นฉากหลงั ท่ีมีช่ือเสียง เร่ืองงานฝีมือไม้
แกะสลัก (WOODCARVE) ชมสะพานเก่าแก่ 
STARI KAMENI MOST U KONJICU พาดผา่น
แม่น ้า NERETVA สร้างตัง่แต่ปี ค.ศ. 1682 ระหว่างทางผ่านชม แม่น ้า จาบลานิก้า (JABLANICA LAKE) 
แม่น ้าสายหลกั ท่ีมีความยาวถึง 13 กิโลเมตร มีความลึกถึง 80 เมตร ทอดยาวจากเมืองจาบลานิกา้จนถึงเมือง
คอนยิค แม่น ้ าแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีพักผ่อนและท ากิจกรรม ด้วยความสวยงามของแม่น ้ า ท่ีดึงดูด
นกัท่องเท่ียวเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  
บ่าย จาก น้ันน า ท่ าน เดิ นทา ง สู่ เ มื อ ง  ซ าร า ง เ ย โว 

(SARAJEVO) 1ชม./60กม. น าท่านเข้าชม อุโมงค์
แห่งความหวัง TUNNEL OF HOPE เป็นอุโมงคท่ี์
ขดุข้ึนมาในยคุสงครามกลางเมืองเพื่อล าเลียงอาหาร 
และทหาร Serb Forces ท่ีอยูต่ามภูเขาลอ้มรอบเมือง 
ระหว่างสงครามกลางเมือง จะมีนักแม่นปืนของ
เซิร์บประจ าอยู ่ถา้ใครออกมาจากบา้นก็จะถูกยิง ท า
ใหช้าวเมืองแทบจะอดตาย ท าใหมี้การขดุอุโมงคน้ี์ข้ึนมาเพื่อล าเลียงน ้า อาหาร และทหาร ก็เลยเรียกอุโมงค์
น้ีวา่ Tunnel of hope (อุโมงคแ์ห่งความหวงั) โดยอุโมงคน้ี์มีความยาวประมาณ 800 เมตร ขุดผา่นใตรั้นเวย์
ของสนามบินซาราเยโว จากน้ันน าท่านเข้าสู่ย่าน BASCACIJA เป็นจตุัรัสกลางเมืองอนัเก่าแก่ซ่ึงเป็น
ศูนยก์ลางประวฒิัศาสตร์และวฒันธรรมของเมือง สร้างข้ึนตัง่แต่ศตวรรษท่ี15 เม่ือ Isd-Beg Lsakovic                
ไดค้น้พบ เมือง ซาราเยโว บริเวณกลางจตุัรัสมีน ้ าพุ 
SEBILIJ  สไตล์ ออตโตมนั BASCACIJA เป็นย่าน
บาร์ซาร์เก่า โดยปัจจุบนัไดก้ลายเป็นถนนสายหลกั
ของเมืองซารางเยโว ตัง่อยูบ่ริเวณส่วนเมืองเก่า  เต็ม
ไปด้วยร้านค้า ร้านของของท่ีระลึก มีเวลาให้ท่าน
อิสระเดินเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั 

พกัที่ :       IBIS SARAJEVO              หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วนัที่7       ซารางเยโว 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  พกั  
 ได้เวลาอนัสมควร เดินทางสู่ สนามบิน 
11.40 น าท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่TK1022 

15.25 เดินทางถึงสนามบินอสิตันบูล ประเทศตุรก ีเพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ือง 

18.35 ออกเดินทางต่อโดยสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์เทีย่วบินที ่TK058 

วนัที่8     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
07.50   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน

ต่างประเทศทีท่างคณะเดนิทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดนิทาง โดย  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้
การตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ช่วงออกเดนิทาง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

30ธ.ค.2562 - 06ม.ค. 2563 65,900 65,900 65,900 15,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – ซารางเยโว - กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีาทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการ

พิจารณาหรือไม่ก็ตาม (มีวซ่ีาแลว้หกัคืน 2,500 บาท) 

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
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 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร และ ค่าทปิ ไกด์ท้องถิ่นท่านละ 12 ยูโร 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาท ต่อท่านต่อวนั  
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระเงินมดัจ า จ านวน 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงั
บริษทัฯ และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ 
ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ 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 าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

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

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

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

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

-  ค่าห้องพกัในการเข้าพกั ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งพกัทุกคืน ของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบ และ
มีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พัก
ต่างประเทศเพ่ือทีจ่ะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคญั) 
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 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตมีดัจ ากบัสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (***ไม่ต้องมาโชว์ตัว***) 
 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 
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  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่าน
จะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุ
เท่าน้ัน การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
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