
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

รหสัโปรแกรม : 17915 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
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 ท่ีพกัดี  4+5 ดาว   อาหารดี 
 ชมเมืองดูบรอฟนิคได้ช่ือว่าเป็นหน่ึงในเมืองเก่าท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป สมญานาม “ไข่มุกแห่ง

ทะเล เอเดรียติก”  

 เดินชม “ก าแพงเมืองโบราณ” และ “เมืองเก่าดบูรอฟนิค” สถานท่ีท่องเท่ียวของโครเอเชีย 

 พร้อมชิมหอยนางรม แบบสดๆ “พร้อมจิบไวน์ ” ณ อ่าวมาลี สตอน  

 เท่ียวคอรช์ลู่า บา้นเกิด มารโ์ค โปโล นักเดินเรือผูย่ิ้งใหญ่ 
 บฮีาช  เมืองเลก็ๆ แสนมีเสน่ห ์มีพรหมแดนติดประเทศโครเอเชีย 
 ชมน ้าตกแสนสวย  3 แห่ง ในบอสเนีย Strbacki Buk Waterfall , Pliva Waterfalls , Kravice 

Waterfall 
 จาจเซ่  เมืองท่ีตัง้อยู่น ้าตก ท่ีมีแหล่งธรรมชาติอนัสวยงาม 
 ชมสะพานโบราณ  มรดกโลก Unesco ท่ี เมือง โมสตาร ์  
 ชมเมืองซาราเจโวถกูขนานนามว่าเป็น “นครเยรซูาเลม็แห่งยโุรปและบอลข่าน”  

 

    ราคาเพียง  

ก ำหนดวนัเดินทำง 

พฤษภำคม 02 – 11 พฤษภำคม 2563 82,900 

มิถุนำยน 05 – 14 มิถุนำยน 2563 82,900 

ตำรำงเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลำ เวลำในกำรเดินทำง 

วนัแรก กรุงเทพฯ อิสตนับลู BKK-IST TK 065 21.45-04.10 10.30 ชม. 
วนัท่ีสอง อิสตนับลู ดูบรอฟนิค IST-DBV TK 439 06.40(+1)-07.40 02.10 ชม. 
วนัท่ีเกา้ ซาราเจโว อิสตนับลู SJJ- IST TK 1026 21.10-00.05(+1) 01.45 ชม. 
วนัท่ีสิบ อิสตนับลู กรุงเทพฯ IST-BKK TK 068 01.25-15.00 09.20 ชม. 
วนัแรก กรุงเทพฯ-กรุงอิสตนับูล  

18.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 

แถว U เคาน์เตอรส์ายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ (TK) ประตูทางเขา้ท่ี 9 โดยมี
เจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

21.45 น. “เหิรฟ้าสูก่รุงอีสตนับลู” โดยสายการบินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK 065 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 10.30 ช.ม.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

วนัที่สอง กรุงอิสตนับูล-ดูบรอฟนิค-ซิตี้ ทวัร ์เมืองดูบรอฟนิค  
04.10 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงอิสตนับลู ประเทศตุรกี เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
06.40 น. “เหิรฟ้าสู่เมืองดูบรอฟนิค” โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี  

TK439 (ใชเ้วลาบินประมาณ 02.10 ช.ม.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

07.40 น. เดินทางถึง เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) เมืองทางตอนใตข้องสาธารณรัฐ

โครเอเชีย ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นหน่ึงในเมืองเก่าท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป สมญานาม ไข่มุก

แห่งทะเลเอเดรียติก เป็นเมืองท่ีมีอ านาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 และมี

ความเจริญรุ่งเรืองทางการคา้ จึงไดส้รา้งความยิ่งใหญ่ใหโ้ดดเด่น ดว้ยการตกแต่ง

พระราชวัง สรา้งโบสถ์ วิหาร จัตุรัส น ้าพุ และบา้นเรือนต่างๆ และไดร้ับการ

บรูณะและปรบัเปล่ียนอยา่งงดงามตามยุคสมยั 

จำกนั้นน ำท่ำนเที่ยวชมบริเวณเมืองเก่ำ (Old Town) ซ่ึงเคยเป็นเป้าหมายการ

โจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บา้นเรือนกว่าคร่ึงอนุสาวรีย์ต่างๆ ไดร้ับความ

เสียหาย และทรุดโทรมจนกระทัง่ในปี ค.ศ.1995 ไดม้ีการลงนามในสนธิสญัญา

สงบศึก Erdut องค์การยูเนสโก (UNESCO) และสหภาพยุโรปจึงไดร้่วมกัน

บรูณปฏิสงัขรณเ์มืองข้ึนมาใหม่ จนกระทัง่ดูบรอฟนิคกลบัมาสวยงามอีกครั้ง และ

ไดร้ับการขึ้ นทะเบียนประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกอีกเมืองหน่ึงของโครเอเชีย ชม

ทัศนียภาพของเมืองท่ีตั้งอยู่ตามชายฝั่งทะเลอาเดรียติก ตัวเมืองจะเป็นป้อม

ปราการโบราณท่ีเป็นสญัลกัษณข์องเมือง 

น ำท่ำนเยีย่มชม Rector’s Palace (ภายนอก) ศูนยก์ลางการบริหารของเมืองดูบ

รอฟนิคในอดีต เป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีไดร้บัอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีก-โรมนั เชิญ

ท่านเก็บบนัทึกภาพดา้นหน้าของ Sponza Palace ท่ีสรา้งขึ้ นในคริสตศ์ตวรรษท่ี 

14 ปัจจุบนัใชเ้ป็นสถานท่ีเก็บรกัษาเอกสารโบราณท่ีส าคญัๆ รวมถึงค าจารึกเป็น

ภาษาละตินโบราณท่ีใช้เตือนใจพ่อคา้วาณิชทางทะเล “ห้ามกระท าการโกง

น ้าหนักในการซ้ือขาย ขณะท่ีท่านชัง่ หรือตวงสินคา้ เพราะพระเจา้ก าลังจับตา

และวดัความซ่ือสตัยข์องท่านอยู่”  

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 

 จากน้ันน าท่านเดินชมอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ภายในป้อมปราการต่างๆ เช่น 

Dominican Monastery Church of St.Blaise ในสไตลบ์าร็อค วิหาร  Franciscan 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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Monastery แบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิค  Fort of St.John ประตู Pile Gate, 

Ploce Gate 

จากน้ันน าท่าน ทวัรก์  ำแพงเมืองโบรำณ (City Walls) ซ่ึงเป็นจุดเด่นของเมือง

ดูบรอฟนิค ท่ีมีก าแพงยาวประมาณ 1,940 เมตร สูง 25 เมตร สลบัดว้ยหอรบ 

5 หอ หอคอยทรงกลม 3 หอ และทรงส่ีเหล่ียมจัตุรสั และส่ีเหล่ียมผืนผา้ 12 หอ 

สรา้งขึ้ นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13 ไดช่ื้อว่ามีความมัน่คงและแข็งแกร่งท่ีสุดใน

น่านน ้าน้ี ในช่วงท่ีมีการขยายอ านาจของอาณาจักรออตโตมนั ก าแพงเมืองท่ีมี

ความหนา 3 เมตร ได้รับการเสริมเพ่ิมเติมเป็น 6 เมตร แต่ดูบรอฟนิคต้อง

ประสบกับภัยทางธรรมชาติ ไดเ้กิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี ค.ศ.1667 มีคน

เสียชีวิตกว่า 5,000 คน ท าใหต้วัเมืองเสียหายมาก แต่ทว่าก าแพงยงัคงอยู่ และ

ประสบภยัอีกครั้งจากสงคราม ถูกถล่มโดยจรวดของกองทพัยูโกสลาเวียในปี ค.ศ.

1991 แต่ความเสียหายในส่วนน้ีไดร้ับเงินทุนสนับสนุนในการซ่อมแซมจาก

องคก์ารยูเนสโก ท่านจะไดป้ระทบัใจกบัวิว ทิวทศัน์ขณะท่ีเดินไปตามแนวสนัของ

ก าแพง ซ่ึงมีทั้งอาคารสถาปัตยกรรมโบราณสไตล์บาร็อคในย่านเมืองเก่า และ

ทอ้งทะเลสีครามท่ีสามารถมองออกไปไกลสุดสายตา ภายใตท้อ้งฟ้าแสนสดใส 

บางช่วงตอนของก าแพงจะตอ้งผ่านป้อมปราการท่ีใหญ่มหึมา และหาดท่ีเต็มไป

ดว้ยหินผา ท าใหต้ลอดเวลา 2 ชัว่โมงในการเดินบนก าแพงเมืองโบราณน้ีผ่านไป

อยา่งรวดเร็วเหลือเช่ือ สรา้งความประทบัใจใหก้บัท่านอยา่งมิรูลื้ม  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อาหารพื้นเมือง 
 HOTEL KOMPAS  หรือเทียบเท่ำ DUBROVNIK 

วนัที่สำม เมืองดูบรอฟนิค-อ่ำวมำลี สตอน-Ferry-เกำะคอรชู์ล่ำ  
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม อำหำรบุฟเฟต ์

08.00 น. 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงั อ่ำวมำลี สตอน (STON) เมืองท่ีตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองดูบรอฟนิค เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของหอย

นางรมและผลิตภัณฑ์จากหอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติก ต่ืนตาต่ืนใจไป

กบับรรยากาศริมชายฝั่งทะเลท่ีมีบา้นเรือนหลงัคากระเบ้ืองสีแสดสลับตามแนว

ชายฝั่งเป็นระยะสู่สตอน หมู่บา้นท่ีสงบเสง่ียมตั้งอยู่ริมฝั่งบริเวณโคง้อ่าวกวา้ง 

เปรียบเสมือนเป็นด่านหน้าของดูบรอฟนิค ในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองจาก

การคา้เกลือ ดังน้ันก าแพงป้องกนัจึงมีความจ าเป็น ซ่ึงสามารถมองเห็นก าแพง

โบราณน้ีไดจ้ากระยะไกลในปัจจุบนั สตอนในอดีตอยู่ใตก้ารปกครองของโรมนั

จนกระทัง่ถูกท าลายโดยพวกมองโกล ผ่านชมสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสรา้งทาง

โบราณคดี และร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต พรอ้มเก็บบันทึกภาพไว ้

เป็นท่ีระลึก  

ใหท้่ำนล้ิมลองรสชำติของหอยนำงรมสดๆ จำกทะเล อำเดรียติก พรอ้มจิบ

ไวน(์Tasting Fresh Oyster with Wine) ดื่ มด ำ่กบัรสชำติหอยนำงรมสด 

ท่ำมกลำงบรรยำกำศอนัสวยงำมของทะเลอำเดรียตดิ  

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อาหารพื้นเมือง 
 น าท่านโดยสารรถโคช้ลดัเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอาเดรียติก ไปยงัเมือง

โอเรบิซ (OREBIC) เพ่ือน าท่านขึ้ นเรือขา้มไปยงัเกาะคอร์ชูล่า โอเรบิซตั้งอยู่

ปลายคาบสมุทร Peljesac ซ่ึงในช่วงกลางศตวรรษท่ี 19 เป็นท่ีรูจ้ักกันดีใน

อุตสาหกรรมการเดินเรือ ปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของรีสอรท์ และรา้นขายของท่ีระลึก 

เหมาะกบัการพกัผ่อนบนคาบสมุทร Peljesac   

จากน้ัน นัง่เรือเฟอรร์ี่ล่องไปยงัเกำะคอรชู์ล่ำ(Korcula Island) เกาะในเขตทะเล

อาเดรียติกของโครเอเชีย เคยไดฉ้ายาว่า “ไข่มุกแห่งยุคกลำง” และเป็นเมือง

บา้นเกิดของนักเดินเรือผูย้ิ่งใหญ่ มำรโ์ค โปโล” 

น าท่านชม เมืองเก่ำคอรชู์ล่ำ (KORCULA) ท่ีมีอิทธิพลจากเวเนเช่ียนมาตั้งแต่
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ยุคศตวรรษท่ี 15 ชมโบสถเ์ซนตม์ำรค์ (Cathedral of St.Mark) ท่ีสรา้งขึ้ น

ระหว่างปี 1301-1806 แวะชม “บา้นเกิดของมารโ์คโปโล” (Marco Polo 
House) นักเดินเรือผูย้ิ่งใหญ่ท่ีคนทัว่ประเทศท่ีมีพรมแดนติดต่อกับประเทศ

บอสเนีย-เฮอรเ์ซโกวีน่า ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีสวยงามติดอันดับตน้ๆ ของโลก 

เมื่อปี ค.ศ.1991 อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่น พักผ่อน และชมเมืองตามอัธยาศัย 

เพลิดเพลินกบักบับรรยากาศอนัแสนสวยบนเกาะคอรช์ูล่า 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อาหารพื้นเมือง 
 HOTEL MARKO POLO  หรือเทียบเท่ำ KORCULAR 
วนัที่สี่ เกำะคอรชู์ล่ำ-นีอุม-เมืองสปลิต  
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม อำหำรบุฟเฟต ์

08.00 น. 

 

จากนัน่น าท่านลงเรือกลบัสู่ โอเรบิซ (OREBIC) เพ่ือเดินทางต่อไปยงั เมืองนีอุม 

(NEUM) เมืองในเขตประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า เป็นเมืองชายฝั่ง

ประมาณ 24.5 กิโลเมตร เป็นทางออกสู่ทะเลอาเดรียติกทางเดียวของประเทศ 

เป็นเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงเมืองหน่ึง 

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อาหารพื้นเมือง 
 จากน้ัน น าท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองสปลิต (SPLIT) เมืองศูนย์กลางการ

พาณิชย ์การคมนาคมของแควน้ดลัเมเชียและเป็นเมืองชายฝั่งเมดิเตอรเ์รเนียนท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในโครเอเชีย อีกทั้งยงัเป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดดว้ย สปลิตนับอายุ

ไดก้ว่า 1,700 ปี โดยมีพระราชวงัดิโอคลิเธียน ประกอบดว้ยศาลาว่าการเมือง

สไตลเ์รอเนสซองส ์สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 อาคารบา้นเรือนเก่าแก่ต่างๆ 

จากน้ันน าท่านเขา้ชม พระรำชวงัดิโอคลิเธียน (Diocletian Palace) ท่ีประทบั   

ของจกัรพรรดิ “ดิโอคลิเธียน” แห่งเมืองเวนิสท่ีแผ่ขยายอาณาเขตจากเวนิสสู่

เมืองสปลิต ในยุคโรมนัโบราณ ท่านจะไดพ้บเห็นสถาปัตยกรรมของลานกวา้งท่ีมี

เสาสไตล์โรมนัตั้งอยู่เรียงราย ภายในพระราชวงัประกอบดว้ยทางเขา้หลกัหรือ 

Golden Gate มหาวิหารเทพเจา้จูปิเตอร ์โบสถ์แห่งเทพวีนัส วิหารดอมนิอุส ท่ี
จัดเรียงรายรวมกันอย่างลงตัว ชมย่ำนพีเพิลสแควร์ (Narodni Square) 
ศูนยก์ลางทางธุรกิจ และการบริหารเมื่อสมยัศตวรรษท่ี 15 และส่ิงก่อสรา้งท่ีมี

ช่ือเสียงเช่น รูปภาพแกะสลักสมัย Venetian-Gothic Cambi Palace 
Renaissance Town Hall ท่ีสรา้งขึ้ นในช่วงแรกของศตวรรษท่ี 15 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อาหารจีน 
 HOTEL MONDO หรือเทียบเท่ำ SPLIT 

วนัที่หำ้ เมืองสปลิต-โทรเกียร-์บีฮำช  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม อำหำรบุฟเฟต ์
08.00 น. 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ โทรเกียร ์(TROGIR) เกาะเล็กๆ ท่ีเป็นอู่อารยธรรมของ

กรีกโบราณตั้งแต่ 380 ปีก่อนคริสกาล ซ่ึงต่อมาถูกปกครองโดยทรากุรีอุม 

(Tragurium) และโรมนั บรรดาโบราณสถานและส่ิงก่อสรา้งของเมืองเก่า ไดร้บั

การอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดี คือจตุัรสัก าแพงเมืองและป้อมปราการนัน่เอง จนไดร้บั

การยกย่องจากองคก์ารยูเนสโก ขึ้ นทะเบียนประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.

1997  

น าท่านเดินเท่ียวชมภายในเขตเมืองเก่าท่ีมีสถาปัตยกรรมในสไตล์กรีก-โรมัน

โบราณ อาทิเช่น ประตูเมือง ท่ีไดม้ีการบูรณะขึ้ นใหม่ในเมื่อศตวรรษท่ี 16 หอ

นาฬิกาท่ีสรา้งข้ึนในสมยัท่ี 14 ผ่ำนชมมหำวิหำรเซนต ์ลอวเ์รนซ ์(St.Laurence 

Cathedral) ท่ีสรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 12 ใชเ้วลาก่อสรา้งนับสิบปี ท่ีมีความงดงาม

ดว้ยกรอบและบานประตูหินแกะสลักท่ีมีรูปป้ันสิงโต อดัม&อีฟ และรูปสลัก

นักบุญองคส์ าคญั  
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เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อาหารพื้นเมือง 
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองบีฮำช ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า  

ระยะทำงประมำณ 249 กม. บีฮาชเป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้ายูน่า และยงัมี

คาเฟ่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้าเป็นย่อมๆ ลอ้มรอบริมฝั่งแม่น ้า ยิ่งท าใหเ้มืองเล็กแห่งน้ีดู

มีเสน่หย์ิ่งขึ้ นไปอีก  

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อาหารพื้นเมือง 
 HOTEL EMPORIUM  หรือเทียบเท่ำ BIHAC 

วนัที่หก บีฮำช-จำจเซ่-โมสตำร ์  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ  หอ้งอำหำรของโรงแรม อำหำรบุฟเฟต ์
08.00 น. 

 

จากน้ันน าท่านชม หมู่บำ้นโอรำซำส (Orasac Village) เป็นหน่ึงในเมืองเก่าของ

อุทยานแห่งชาติยูน่า มีป้อมปราการและหมู่บา้นเป็นแบบยุคกลาง ตั้งอยู่บนเนิน

เขาโอราซาส หมูบ่า้นแห่งน้ีสรา้งขึ้ นระหวา่งศตวรรษท่ี 13 และ 15 ทุกวนัน้ียงัคง

มีก าแพงเมืองท่ีค่อนขา้งสมบรูณ ์มีประตู และหอคอย ใกล้ๆ  ยงัมีมสัยิดและหออา

ซานในยุคออตโตมนัอีกดว้ย จากน้ันน าท่านสู่สตรคัคิ บุค (Strbacki Buk) โดย

รถมินิบสั น ้ำตกสตรคัคิ บุค (Strbacki Buk Waterfall) ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียง

เหนือระหว่างประเทศบอสเนีย เฮเซอรโ์กวีน่า กบั โครเอเชีย น ้าตกแห่งน้ีเป็นน ้า

น ้าตกท่ีมีความสูงถึง 24.5 เมตร และเป็นน ้าตกท่ีมีความงดงามท่ีสุดในอุทยาน

แห่งชาติยูน่า อิสระใหท่้านไดถ่้ายรูปวิว จากน้ันน าเดินทางกลับโอราซาส เพ่ือ

เดินทางต่อสู่เมืองจำจเซ่ (Jajce) ระยะทางประมาณ 142 กม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 02.30 ชม.  

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อาหารพื้นเมือง 
 เมืองจำจเซ่ (Jajce)เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่เหนือน ้าตกมีความสวยงามมาก เป็นเมือง

ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากอีกแห่งหน่ึงท่ีไดร้ับการขนานนามถึงวิวธรรมชาติท่ี

สวยงาม น าท่านถ่ายภาพ น ้ำตกพลิวำ (Pliva Waterfalls) น ้าตกพลิวาตั้งอยู่

กลางเมืองจาจเซ่ เป็นน ้าตกท่ีน่าประทบัใจในตะวนัออกเฉียงใต ้และยงัติดอนัดับ

น ้าตกท่ีสวยท่ีสุดในโลก น ้าตกแห่งน้ีมีความสูงอยูท่ี่ประมาณ 22 เมตร เป็นน ้าตก

ท่ีอยู่ระหว่างจุดบรรจบของแม่น ้ าพลิวาและแม่น ้ าวรีบาส และใกล้กันน้ันมี

ทะเลสาบขนาดเล็กและขนาดใหญ่ท่ีสวยงามซ่ึงเกิดจากแม่น ้ าพลิวาอีกด้วย 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองโมสตำร ์(Mostar)  ระยะทางประมาณ 162 กม. 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 03.00 ชม.  

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อาหารพื้นเมือง 
 CITY HOTEL หรือเทียบเท่ำ MOSTAR 

วนัที่เจ็ด โมสตำร ์  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม อำหำรบุฟเฟต ์
08.00 น. 

 

เมืองโมสตำร ์(Mostar)  เป็นอีกหน่ึงเมืองประวติัศาสตรท่ี์มีช่ือเสียงทางดา้นการ

ท่องเท่ียว เป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัและใหญ่ท่ีสุดในเฮอรเ์ซโกวีนา (Herzegovina)  

โดยตัวเมืองน้ันตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น ้าเนเรตวา(Neretva River) และยงัคง

ไดร้ับการบ ารุงรักษาและใชง้านมาได้จนถึง น าท่านเดินทางสู่น ้ ำตกครำวิเซ่ 

(Kravice Waterfall) เป็นน ้าตกขนาดใหญ่บนแม่น ้าทรีบาแซท (River Trebižat)  

มีความสูงอยู่ ท่ีประมาณ 25 เมตร และ จากปลายน ้ าตก ถึงรัศมีโดยรอบ

ทะเลสาบ กวา้งประมาณ 125 เมตร และในช่วงฤดูรอ้น จะรอ้นมากซ่ึงเป็น
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อิทธิพลในแถบเมดิเตอรเ์รเนียน และอาจจะดว้ยเหตุน้ีท าใหบ้ริเวณ  ชายหาดของ

ทะเลสาบแห่งน้ีเป็นท่ีนิยมในการอาบแดด ปิกนิค และกิจกรรมอ่ืนๆ อิสระใหท่้าน

ไดถ่้ายภาพบริเวณน ้าตก และชายหาดริมทะเลสาบ  
เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  อำหำรพ้ืนเมือง 

 จากน้ันน าท่านชมเมืองโมสตำร  ์ส่ิงท่ีโดดเด่นและเป็นสัญลักษณ์ท่ีส าคัญของ

เมืองน้ีก็คงจะเป็นสะพำน โบรำณ (Old Bridge) หรือสตำรี มอสต ์(Stari 

Most) ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นในสมยัยุคกลาง และยงัคงไดร้บัการบ ารุงรักษาและใชง้าน

มาไดจ้นถึงปัจจุบนั นอกจากน้ีแลว้ เมืองประวติัศาสตรโ์มสตาร ์ยงัเป็นเมืองท่ีถือ

ว่าเป็นศูนย์รวมของเหล่าส่ิงปลูกสรา้งท่ีน่าสนใจซ่ึงมีความโดดเด่นทางด้าน

สถาปัตยกรรมในหลากหลายรูปแบบ จนกระทั ่ง ในเ ดือนกรกฎาคม 

ปี ค.ศ. 2005 องคก์ำรยูเนสโก (UNESCO) ไดย้กใหส้ะพำนโบรำณรวมไปถึง

บริเวณพ้ืนที่ใกลเ้คียงที่ใกลเ้คียงที่สุดของสะพำนใหอ้ยู่ในรำยช่ือมรดกโลก

ของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนำ น าท่านชมความงดงามและความเก่าแก่

ของ "สะพำน โบรำณ หรือ สตำรี มอสต ์" สะพำนที่ถูกสรำ้งข้ึนจำกหิน โดยมี

ความสูงจากระดับน ้าซ่ึงวดัไดใ้นช่วงฤดูรอ้น ประมาณ 21 เมตร สะพานโบราณ 

สตารี มอสต ์ถูกสรา้งขึ้ นโดยชาวเติรก์ ในปี ค.ศ. 1566 และไดถู้กท าลายไปในปี 

ค.ศ. 1993 ต่อมาในปี ค.ศ. 2004 สะพานเก่าและอาคารหลายหลงัในเมืองเก่า 

ในบริเวณใกลเ้คียงก็ไดร้บัการบูรณปฏิสงัขรณ์ขึ้ นใหม่ โดยไดร้บัความช่วยเหลือ

จากคณะกรรมการวิชาการระหว่างประเทศของยูเนสโก จากน้ันอิสระใหท่้านได้

เลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกท่ีตลาดนัดพ้ืนเมือง (Old Bazaar) 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 

 CITY HOTEL หรือเทียบเท่ำ MOSTAR 
วนัที่แปด โมสตำร-์ซำรำเยโว  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม อำหำรบุฟเฟต ์
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ กรุงซำรำเจโว ระยะทางประมาณ 129 กม.  เป็นเมือง

หลวงของประเทศบอสเนียแอนเฮเซอโกวีน่ำ เป็นเมืองท่ีมีเร่ืองราวความเป็นมา

และประวัติศาสตร์มากท่ีสุดแห่งหน่ึงในแถบยุโรปใต้ มีเร่ืองราวต่างๆ อย่าง

มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสงครามยูโกสลาเวีย แต่ในปัจจุบนัน้ีเมืองแห่งน้ี

ไดร้ับการยอมรับว่าเป็นเมืองท่ีมีความปลอดภัยมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรปเลย

ทีเดียว เมืองซำรำเจโว ส าหรบัคนทัว่ไปอาจจะคุน้เคยกบัภาพของสงครามท่ีผ่าน

มาแต่ในความเป็นจริงกลบั ตรงกนัขา้มกนัโดยส้ินเชิง ในปี 2011 – 2012 เมือง

ซาราเจโวแห่งน้ีกลบัถูกเลือกโดยนิตยสาร LONELY PLANET ใหติ้ดอยู่ในสิบอนัดบั

แรกของเมืองท่ีท่านตอ้งเดินทางมาท่องเท่ียว และนอกจากน้ีในปี 2014 กรุงซา

ราเจโว เป็นเมืองเดียวท่ีอยู่นอกสหภาพยุโรปท่ีถูกเสนอช่ือเขา้ชิงในการท่ีจะได้

เป็น EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE IN 2014 

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 

 จากน้ันน าท่านชม อุโมงคห์นีภยั (SARAJEVO TUNNEL) อุโมงคท่ี์สรา้งขึ้ นในช่วง

เกิดสงครามบอสเนียระหว่างปี 1992–1995 สรา้งโดยประชาชนชาวซาราเยโว

เพ่ือปกป้องและตัดขาดจากกองก าลังเซอร์เบีย และสามารถน าอาหาร ขา้วของ 

และความช่วยเหลือจากนานาชาติโดยผ่านทางอุโมงคน้ี์ 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 

 CITY HOTEL หรือเทียบเท่ำ MOSTAR 
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วนัที่เกำ้ ซำรำเจโว  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม อำหำรบุฟเฟต ์
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  ย่ำนเมืองเก่ำ BASCARSIJA อดีตเคยเป็นย่านบาซาร์

เก่าแก่ของยุคออตโตมนั ปัจจุบนัเป็นถนนสายหลกัของเมืองซาราเจโว ตั้งอยู่ใน

ส่วนเมืองเก่าของซาราเจโว ออกแบบในสไตล์ออตโตมัน-เตอร์กิช เต็มไปดว้ย

รา้นคา้ของท่ีระลึก รา้นกาแฟ บาซารท่ี์ขายสินคา้หลากหลายชนิด   

น าท่านชมความงดงามของ สุเหร่ำ GAZI HUSREV-BEG MOSQUE ซ่ึงไดช่ื้อว่า

เป็นสุเหร่าแบบออตโตมนัท่ีส าคญัท่ีสุดในเมืองซาราเยโว 

ชม มหำวิหำรประจ ำเมืองซำรำเยโว (THE CATHEDRAL OF JESUS HEART) 

เป็นมหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวินา เป็นท่ีประจ า

ต าแหน่งของพระราชาคณะของเมือง เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-กอธิค สรา้ง

ในช่วงปี ค.ศ.1884-1889 

น าท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถค์ริสตอ์อโธด๊อกซ์ ท่ีสรา้งอย่างยิ่งใหญ่ ภายใน

บริเวณเดียวกนั รวมถึงโบสถข์องชาวยิวหรือซีนากอฟ ขนาดใหญ่ท่ีสรา้งอยู่ภายใน

ยา่นน้ี 

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 

 น าท่านชม สะพำนลำติน (LATIN BRIDGE) ซ่ึงเป็นจุดท่ีอารค์ ดยุค ฟรานซ ์

เฟอรดิ์นานด ์(Franz Ferdinand) รชัทายาทแห่งราชวงศ์ออสเตรียถูกลอบปลง

พระชนมใ์นวนัท่ี 28 มิถุนายน 1914 โดยชาวซาราเยโวนายหน่ึง จนกลายเป็น

ชนวนเหตุในการเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 1 จากน้ันอิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้

ทอ้งถ่ินและสินคา้พ้ืนเมืองตามอธัยาศยั  

 

17.00 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 

 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือท าการตรวจเอกสารในการเดินทาง  

21.10 น. เหิรฟ้าสู่กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ 

เท่ียวบินท่ี TK1026 
 

วนัที่สิบ กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ  

00.05 น. เดินทางถึงสนามบินฮาวาลิมาน่ี ประเทศตุรกี เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
01.25 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK068  
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
*.*.*.*. *.*.*.*. 

 

 

ค่ำทวัรต์อ่ท่ำน : พฤษภำคม - มิถุนำยน 2563 ส ำหรบัอตัรำค่ำบริกำรน้ีส  ำหรบัผูเ้ดินทำงตั้งแต ่20 ท่ำน ข้ึนไป 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ ท่านละ 
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

       82,900.- 
 10,900.- 
25,000.- 

          2,300.- 
รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน-ลง ตำมรำคำน ้ำมนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็นจริงที่สำยกำรบิน 

ประกำศปรบั และที่มีเอกสำรยนืยนัเท่ำนั้น (คิด ณ วนัท่ี 04 ธ.ค 2563) 

กำรจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณำจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ  ำล่วงหนำ้ 30,000 

บำท/ท่ำน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
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 กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนำ้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ี
เหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
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ค่ำทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อิสตนับลู-ดูบรอฟนิค-ซาราเจโว-กรุงเทพฯ โดยสายการ

บินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน์  
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 7 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ประเทศโครเอเชีย ) ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการ

เดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาล

ในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอำยุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ ตลอดการเดินทาง ท่านละ 40 ยูโร 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ตลอดการเดินทาง ท่านละ 30 ยูโร หรือ ขึ้ นอยู่กบัความพึงพอใจของ
ท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน
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หอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้

จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

ค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

กำรยกเลิก : 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนั  คืนคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและ

ตั ๋ว เค ร่ือง บิน ท่ีออกล่ว งหน้ าและกรุ๊ป ท่ี

เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์

วนัแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ี

ตอ้งการันตี มัดจ ากับทางสายการบินหรือ

กรุ๊ปท่ีมีการ การันตีค่ามัดจ าท่ีพัก โดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั  หกัคา่มดัจ า 30,000 บาท + คา่วีซ่า (ถา้มี) 

  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วนั  หกัคา่มดัจ า 30,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอ่ืน 

(ถา้มี) 

  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-14 วนั  หกัคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการย่ืนวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 

การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

เอกสำรในกำรใชย้ืน่วีซ่ำ : 
1. พาสปอรต์ท่ีมีอายุการใชง้านเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน และส าเนาหนา้พาสปอรต์ 
2. รูปถ่ายขนาด 3.5x4.5 เซนติเมตร ฉากหลงัสีขาวไมส่วมหมวก หรือแวน่ตาขนาดใบหนา้ประมาณ 

70-80% 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน (อายุต า่กวา่ 15 ปี ใชสู้ติบตัร) 
4. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สุกล (ถา้มี) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือใบหยา่ (ถา้มี) 
6. การเงิน จดหมายยืนยนั (BANK GUARANTEE) เท่าน้ัน หรือใช ้Book Bank ยอ้นหลงั 6 เดือน 
7. การงาน 

7.1 จดหมายการท างาน เป็นภาษาองักฤษ เท่าน้ัน 
7.2 กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 3 เดือน 

7.3 กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ใหข้อหนังสือรบัรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเท่าน้ัน และบตัรประจ าตวันักเรียน

หรือนักศึกษา 

หมำยเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 กรณียกเลิก 

(ยกเลิกหลงัจำกวำงเงินมดัจ  ำ บริษัทฯจะคิดค่ำใชจ้ำ่ยท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ท่ีไม่สำมำรถ คืนเงินได ้(ตวัอย่ำงเช่นค่ำตัว๋
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เครื่องบิน, ค่ำวีซ่ำ, ค่ำมดัจ  ำหอ้งพกั เป็นตน้)  

(ยกเลิกหลงัจำกจำ่ยเงินเต็มจ  ำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง บริษัทจะท ำเรื่องยื่นเอกสำรไป

ยังสำยกำรบิน โรงแรม และในทุกๆกำรใหบ้ริกำร เพ่ือใหพิ้จำรณำอีกครั้ง ทั้งน้ี อำจจะตอ้งใชร้ะยะเวลำในกำร

ด ำเนินกำร ซ่ึงไม่สำมำรถแจง้ไดว่้ำสำมำรถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบำงส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพรำะข้ึนอยู่กับกำรพิจำรณำ

และตดัสินใจของสำยกำรบิน โรงแรมและในทุกๆ บริกำรอ่ืนๆ เป็นส ำคญั 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อ

ทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่า ใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ น

ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะ

ค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 

หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ 

ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพัก

ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ 

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้

หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

กรณีเดินทำงโดยลกูคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือ

ยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเล่ือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และใน

กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน 

(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หาก

ท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนักงาน แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท่้าน

ไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วง

ฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
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ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญห่า้มน าติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีก

ครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ี

จะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได้ และหา้ม

มีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชย

ไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะน า

ใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ันท่านตอ้ง

ระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบรษิัทฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บรษิทัไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 
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