รหัสโปรแกรม : 22021 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

กาหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ - เบลเกรด (เซอร์เบีย)
18.00 น.
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมอิ าคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ สายการบินตุรกีแอร์ไลน์ (TK) เจ้าหน้าที่
จากบริษทั ฯ จะคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่าน

23.00 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองเบลเกรด (BELGRADE) ประเทศเซอร์เบีย โดย เที่ยวบินที่ TK069/TK1081
วันที่สองของการเดินทาง
เบลเกรด - ชมเมือง
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองอิสตันบูล ประเทศตรุกี 0520-0740 *.*.*.
08.20 น.
(เวลาท้องถิน่ ) ถึงสนามบิน NIKOLA TESLA เมืองเบลเกรด (BELGRADE) ประเทศเซอร์เบีย (SERBIA) เมือง
หลวงและเมืองทีใ่ หญ่ท่ีสุดของประเทศเซอร์เบีย มีการตัง้ ถิ่นฐานครัง้ แรกในบริเวณนี้ตงั้ แต่สมัยก่อนยุค
ประวัตศิ าสตร์ เมือ่ 5,700-4,800 ปี ก่อนคริสต์ศกั ราช จุดเริ่มต้นของเมืองถูกก่อตัง้ โดยชาวเคลต์กลุ่ม SCORDISCI
ในศตวรรษทีส่ ามก่อนคริสตศักราช ก่อนจะกลายมาเป็ นที่ตงั้ ของเมืองโรมันในนาม SINGIDUNUM นับแต่อดีตมา
เบลเกรดเป็ นป้ อมปราการโบราณของเบลเกรด (BELGRADE FORTRESS) ที่
สําคัญทีส่ าํ คัญให้แก่ชนกลุ่มต่างๆตลอดระยะเวลากว่าสองพันปี ถกู ทําลายแล้วสร้าง
กลับขึ้นมาใหม่หลายสิบครัง้ หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย
แล้ว...
นําท่าน ชมพิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์ยูโกสลาเวีย (HOUSE OF FLOWER) เป็ น
สัญญาลักษณ์สาํ คัญของเวลาและอุดมการณ์ใช้เวลากว่า 50 ปี ซึ่งในอดีตใช้เป็ นทีพ่ กั ของ
ประธานาธิบดีแห่งยูโกสลาเวีย JOSIP BROZ TITO
นําท่าน ชมป้ อมปราการโบราณของเบลเกรด (BELGRADE FORTRESS) ตัง้ อยู่บนเนิน
เขาสีขาว ถูกทําลายและสร้างขึ้นมาใหม่กว่า 16 ศตวรรษ ปัจจุบนั เป็ นสัญญาลักษณ์ของ
เมือง....

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
ทีพ่ กั

จากนัน้ นําท่าน เข้าชมมหาวิหารเซ็นต์ ซาวา (ST.SAV TEMPLE ) ซึง่ เป็ นโบสถ์คริสต์นิการออร์โธด๊อกซ์ท่ใี หญ่ท่สี ุด
แห่งหนึ่งในโลก เชื่อกันว่าเป็ นสถานทีเ่ ผาศพของนักบุญซาวา ซึง่ เป็ นนักบุญทีเ่ คารพของชาวเซอร์เบีย ตัวอาคารเริ่ม
สร้างขึ้นเมือ่ ปี ค.ศ.1935 แต่การก่อสร้างได้
หยุดชะงักลง จนกระทัง่ มี การเริ่ม
สร้างใหม่อกี ครัง้ ในปี ค.ศ. 1985 จนถึง
ปัจจุบนั อาคารภัยในก็ยงั ไม่สมบูรณ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ชมพิพธิ ภัณฑ์และหลุมฝังศพของ
TITO ประธานาธิบดีของยูโกสลาเวีย
และผูน้ าํ การเคลือ่ นไหวของประเทศในช่วง
สงครามเย็น ซึง่ ภายในจัดตกแต่ง
ด้วยเครื่องบรรณาการจากนานาประเทศปื น
และอาวุธมากมายทีใ่ ช้ในการทําการ
สงครามต่างๆ รวมถึงเครื่องแต่งกายของ
นายพลติโต ผูน้ าํ แห่งประเทศ
ยูโกสลาเวีย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
RADISSON COLLECTION HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง
เบลเกรด - โทโปลา - ซลาติบอร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโทโปลา (TOPOLA) (77 กม.) เมืองเล็กใจกลางเมืองเซอร์เบีย อุดมไปด้วยประวัตศิ าสตร์
และมีช่อื เสียงด้านการผลิตไวน์ และเรื่องราวเกี่ยวกับราชวงศ์ KARADJORDJEVIC …ชมโบสถ์เซนต์
จอร์จ (ST.GEORGE’S CHURCH) และสุสานราชวงศ์ KARADJORDJEVIC ทีเ่ ป็ นห้องใต้ดินรอบล้อมไปด้วย
แนวหินสลับกับลําต้นคดเคี้ยวของต้นโอ๊กโบสถ์เซนต์จอร์จ เป็ นสถาปัตยกรรมคริสตจักรที่ได้รบั การออกแบบอย่าง
กล้าหาญด้วยฐานรูปทรงไม้กางเขนและโดมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยโดมขนาดเล็กสี่จดุ ถูกสร้างขึ้นใน
สไตล์เซอร์เบีย - ไบเซนไทน์ทม่ี คี วามแตกต่างจากทีอ่ ่นื
จากนัน้ นําท่าน ชมไร่องุน่ ALEKSANDROVIC WINERY การปลูกองุน่ และการผลิตไวน์มากว่า 100 ปี จนกระทัง่
ถึงต้นสงครามโลกครัง้ ทีส่ องในปี 1991 เป็ นไวน์ทด่ี ีทส่ี ุดของห้องเก็บไวน์ของราชวงศ์ทไ่ี ด้รบั ความนิยมอย่างมาก ให้
ท่านได้ ชิม ไวน์เลิศรส และซื้อเป็ นของฝากตามอัธยาศัย....
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองซลาติบอร์ (ZLATIBOR) (141 กม.) ตัง้ อยู่บนเนินเขาไดนาริ ตัง้ อยู่ทางตะวันตกของ
เซอร์เบียและเป็ นทีน่ ิยมของการเล่นสกี สูงกว่าระดับนํา้ ทะเล 1,000
เมตร
นําท่าน ชมหมูบ่ า้ นโมกราโกรา (MOKRA GORA) (38 กม.) เป็ นหมูบ่ า้ น
ทีม่ ที างรถไฟสายที่แคบเรียกว่า SARGEN EIGHT ซึง่ อยู่สูงกว่า 300
เมตร เป็ นทางรถไฟผ่าน 22 อุโมงค์ 5 สะพาน
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
MONA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สข่ี องการดินทาง
ซลาติบอร์ - โบสถ์มิเลซาวา - อุทยานแห่งชาติดูรม์ อร์เทอร์ - ธาราริเวอร์ - พอดกอร์รซิ า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่าน ชมโบสถ์ MILESEVA MONASTERY ก่อตัง้ โดย KING VLADISLAV ภายใน
ตกแต่ง จิตรกรรมฝาผนังบนผนังซึง่ ถูกวาดโดยศิลปิ นผูย้ ง่ิ ใหญ่ ได้รบั การอนุ รกั ษ์ไว้ ซึ่งได้รบั
การยกย่องว่าเป็ นผลงานชิ้นเอกของศิลปะแบบไบแซนไทน์ในศตวรรษที่ 13 และปูนเปี ยกที่
โด่งดังทีส่ ุดและเป็ นสัญลักษณ์ของอารามนี้คอื ทูตสวรรค์ขาว (WHITE ANGEL)
แล้วนําท่านออกเดินทางข้ามพร้อมแดนเข้าสู่ เขตประเทศมอนเตเนโกร เมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ น
สมบัตลิ บั ของยุโรปตะวันออกเฉียงใต้... ประเทศเล็กๆ มีอาณาเตติดกบทะเล
อาเดรียติก ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเซอร์เบียแอลเบเนียและโคเอเชีย ...
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดูรม์ อร์เทอร์ (DURMITOR) (103 กม.) เทือกเขาหินปูนทีส่ วยงามตัง้ อยู่ทางตอน
เหนือของมอนเตเนโกร ภูมทิ ศั น์ทม่ี รี ูปร่างเป็ นธารนํา้ แข็งแม่นาํ้ หลายสายและลําธารใต้
ดินทีฝ่ งั อยู่ในเขตสงวน
ชีวมณฑลธารา มียอดเขาสูงกว่า 2,000 เมตรเหนือระดับนํา้ ทะเล ทีร่ าบสูงทุ่งหญ้าอัล
ไพน์และป่ าไม้ ความสูง 2,525 เมตรเหนือระดับนํา้ ทะเล ทีร่ ูจ้ กั กันในท้องถิน่ ว่า ภูเขาตา
ปกคลุมภูมทิ ศั น์ ซึง่ ได้ข้นึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก… ชมแกรนด์แคนย่อน (GRAND
CANYON) แห่งยุโรป โดยมีแม่นาํ้ TARA ไหลผ่านมีความยาวกว่า 144 กิโลเมตร
โดยช่วง 104 กิโลเมตรแรกอยู่ในประเทศมอนเตเนโกร (MONTENEGRO) และส่วน
ทีเ่ หลืออยู่ในเขตประเทศบอสเนีย (BOSNIA) การไหลผ่านของแม่นาํ้ ก่อให้เกิดหุบเขาแม่นาํ้ ทีม่ คี วามลึกที่สุดในทวีป
ซึง่ มีความยาวประมาณ 82 กิโลเมตร และลึกประมาณ 1,300 เมตร
นําท่าน ชมสะพาน DURDEVICA TARA สะพานข้ามแม่นาํ้ ทีม่ คี วามยาว 154 เมตรและสูง 135 เมตรสร้างขึ้นเมือ่
ปี 1938 (ถูกทําลายในช่วงสงครามโลกและปรับปรุงใหม่ในช่วงปี 1946) ซึง่ จัดเป็ นสิง่ มหัศจรรย์แห่งมอนเตเนโกร
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองพอดกอร์รซิ า (PODGORICA) (126 กม.)
เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกร ล้อมรอบด้วยเทือกเขาและ
แม่นาํ้ ยังเป็ นศูนย์รวมความเจริญและความทันสมัยและ
สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างสมัยยุคกลาง
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
RAMADA BY WYNDHAM PODGORICA หรือเทียบเท่า
วันที่หา้ ของการเดินทาง
พอดกอร์รซิ า - โบสถ์พระเยซู - ไร่องุน่ - น้ าตกไนแองการ่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ชมโบสถ์แห่งการฟื้ นคืนชีพของพระเยซู (CATHEDRAL OF THE RESURRECTION OF CHRIST)
เป็ นโบสถ์ออร์โธดอกซ์สถาปัตยกรรมแบบเซอร์เบีย ก่อสร้างโดยการใช้
หินแบบเป็ นก้อนมาเรียงต่อๆ กัน ซึง่ ผสมผสานความสวยงามและ
แข็งแกรงได้ลงตัว...
แล้วนําท่าน ชมไร่องุน่ แพลนเทซ
(PLANTZE WINERY) ซึง่ เป็ น
ไวน์ดงั ของมอนเตเนโกร และเป็ น

ไร่องุน่ ทีใ่ หญ่ท่สี ุดในทวีปยุโรป มีสายพันธุอ์ งุน่ ทีโ่ ด่งดังของไร่คือ VRANAC ทีน่ าํ มาทําไวน์แดง และ KRSTAC ที่
นํามาทําไวน์ขาว
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ นํา้ ตกไนแองการ่าแห่งมอนเตเนโกร (NIAGARA
WATERFALLS OF MONTENEGRO) (8 กม.) นํา้ ตกที่มรี ูปร่าง
ลักษณะคล้ายกับนํา้ ตกชื่อดังในทวีปอเมริกาเหนือ ถึงแม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็
สวยงามราวกับถอด แบบกันมา จนได้รบั ขนานนามว่าเป็ นนํา้ ตกไนแองกร่า
แห่งมอนเตเนโกร
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
RAMADA BY WYNDHAM PODGORICA หรือเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง
พอดกอร์รซิ า - บุดวา - โคเทอร์ - พีเรส
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองบุดวา (BUDVA) (63 กม.) ได้รบั การขนานนามว่า ริเวียร่าแห่งมอนเตเนโกร
มีช่อื เสียงสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 5 เคยเป็ นเมืองขึ้นของชาวเวนิส กว่า 400 ปี
นําท่าน ชมความงามภายในย่านเมืองเก่า
(STARI GRAD) และ นําท่าน ถ่ายรูปด้านหน้า
โบสถ์เซ็นต์จอหน์ (CHURCH OF SAINT
JOHN) ซึง่ ภายในโบสถ์มภี าพไอคอนพระแม่
มารี (MADONNA IN PUNTA) ประดิษฐาน
ในโบสถ์แห่งนี้ อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปและ
เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโคเทอร์ (KOTOR) (80 กม.) เมืองเก่าตัง้ แต่สมัย
กรีกโรมัน และเมืองชายฝัง่ ทะเลอาเดรียติกทางตอนใต้ของประเทศ ซึง่
ได้รบั ขนานนามว่า ไข่มกุ แห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ระหว่างทางท่านจะ
ได้ช่นื ชมกับ ทัศนียภาพของภูเขาทีโ่ อบล้อมผืนนํา้ เอาไว้เหมือนเช่นฟ
ยอร์ดในนอร์เวย์...
นําท่าน ชมเมืองโคทอร์ ซึง่ ได้รบั การรับรองจากองค์การยูเนสโกเป็ นมรดกโลกด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็ น
เมืองทีส่ ร้างภายในกําแพงสูง (CITY WALL) ซึง่ แบ่งตัวเมืองเป็ น 2 ส่วนคือ เมืองเก่า (OLD TOWN) และเมือง
ใหม่ (NEW TOWN) โดยกําแพงเมืองแห่งนี้สร้างโดยชาวเวนิส อีกทัง้ สถาปัตยกรรมในเมืองส่วนใหญ่ยงั ได้รบั
อิทธิพลจากชาวเวนิสเช่นกัน
นําท่าน ถ่ายรูปกับโบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน (CATHEDRAL OF SAINT
TRYPHON) ซึง่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1166ภายในตัวเมืองเก่า อิสระให้ท่าน
เดินเล่นและชมความงามภายในตัวเมืองเก่า หรือเลือกซื้อของฝากทีร่ ะลึก
ตามอัธยาศัย ....

นําท่านเดินทางสู่ เมืองพีเรส (PERAST) (12 กม.) เมืองเก่าแก่รมิ อ่าว
โคเทอร์ พร้อมประวัตศิ าสตร์อนั น่ าสนใจและบรรยากาศแบบชิวๆ ในสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
HOTEL CONTE หรือเทียบเท่า
วันเจ็ดของการเดินทาง
พีเรส - เตรยินเจ - โมสตาร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน นัง่ เรือชมโบสถ์กลางนํา้ (LADY OF ROCK) โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตัง่ อยู่บริเวณอ่าวโคเทอร์
สร้างขึ้นในปี 1632 เป็ นสิง่ ก่อสร้างทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดบนเกาะ ด้านในมีภาพวาดอัน
งดงามผลงานของ TRIPO KOKOLJA ศิลปิ นชื่อดังใน ศตวรรษที่17 .....
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองเตรยินเจ (TREBINJE) (69 กม.) ตัง้ อยู่บนฝัง่ แม่นาํ้
TREBISNJICA ......ชม สะพาน ARSLANAGIC
สร้างตัง้ แต่ปี 1574 สมัยออตโตมันทีอ่ ยู่บริเวณเหนือ
เขือ่ นถูกทะเลสาบกลืนกินเข้าไป จึงมีการย้ายสะพานหิน
ซึง่ อยู่เหนือแม่นาํ้ ขึ้นไป 7กม. โดยถอดหินทีละก้อนแล้ว
นํามาประกอบใหม่อยู่กลางเมืองเตรยินเจ
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนัน้ นําท่าน ชม RADIMLIJ STECAK TOMBSTONES หนึ่งในอนุสรณ์สถานยุคกลางทีส่ าํ คัญที่สุด เป็ นสุสาน
ใต้ดนิ มีความเป็ นเอกลักษณ์ความเฉพาะเจาะจง เรียกว่า STECAK เป็ นหลุมฝังศพในยุคกลางทีส่ าํ คัญด้วยจํานวน
และศิลปะการแกะสลักหินทีม่ ี
ขนาดใหญ่รูป ทรงเรขาคณิต
บางชิ้นแกะสลักรูปทรงคล้าย
บ้านลักษณะหลังคาเอียงเพือ่
เป็ นสัญญาลักษณ์ในชีวติ หลัง
ความตาย และถือเป็ นสุสานที่
มีมลู ค่ามากทีส่ ุด
นําท่านออกเดินทาง ข้ามพรมแดนสู่ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ตรวจหนังสือเดินทางทีพ่ รมแดน….เพือ่ เดินทาง
สู่ เมืองโมสตาร์ (MOSTA) (116 กม.) ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (BOSNIA & HERZEGOVINA) เมือง
ทีเ่ คยถูกระเบิดครัง้ ใหญ่และโดนผลกระทบในช่วงสงครามระหว่างเซิรบ์ กับโครแอต ตัง้ อยู่บนแม่นาํ้ เนเรทวา
(NERETVA) ซึง่ เปรียบเสมือนเป็ นพรมแดนกัน้ วัฒนธรรมของสองท้องถิน่ คือทางฝัง่ ตะวันออกของแม่นาํ้ จะเป็ นส่วน
ของศาสนาอิสลามคือเป็ นส่วนทีเ่ ป็ นที่ตงั้ ของสุเหร่าและเตอร์กสิ เฮาส์ ส่วนฝัง่ ตะวันตกจะเป็ นส่วนของศาสนาคริสต์
แบบคาทอลิก อันเป็ นที่ตงั้ ของโบสถ์และทีอ่ ยู่ของนักบวช ปัจจุบนั เป็ นเมืองทีส่ วยงามและโด่งดังทีส่ ุดอีกแห่งหนึ่ง
ประเทศของบอสเนีย คําว่า โมสตาร์ มาจากคําว่า THE BRIDGE KEEPERS หรือแปลว่า ชาวโมสตาร์ทค่ี อยดูรกั ษา
สะพานที่ตงั้ อยู่เหนือแม่นาํ้ เนเรทวา
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
HOTEL MOSTA หรือเทียบเท่า

วันแปดของการเดินทาง
โมสตาร์ - บรากายจ์ - ซาราเยโว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ชมเมืองโมสตาร์ (MOSTAR) เมืองประวัตศิ าสตร์ท่มี ชี ่อื เสียงด้านการท่องเทีย่ วของประเทศและศูนย์รวมของ
สิง่ ปลูกสร้างที่น่าสนใจซึง่ มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมในหลากหลายรูปแบบ
ชม ย่านเมืองเก่าของโมสตาร์ (MOSTAR OLD TOWN) ย่านทีเ่ ต็มไปด้วยร้านรวงต่าง ๆ มากมาย อยู่ทางฝัง่ ซ้ายของ
แม่นาํ้ เนเรทวา (NERETVA) ย่านเขตเมืองเก่ามอสตาร์ได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก
ชม สะพานเก่าโมสตาร์ (STARI MOST) สะพานเก่าแก่ของเมืองและเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง สร้างด้วยหิน
TENELIJA เป็ นสีแบบโทนอ่อนและสีของสะพาน
จะเปลีย่ นไปตามแสงอาทิตย์ท่สี าดส่องมาที่
สะพานในแต่ละช่วงเวลา สร้างขึ้นโดยออตโตมัน
ในปี 1566 ตัวสะพานดัง้ เดิม ถูกทําลายไปในช่วง
เกิดสงครามและสะพานปัจจุบนั เป็ นสะพานทีส่ ร้าง
ขึ้นใหม่โดยเลียนแบบเดิม จนกระทัง่ ในเดือน
กรกฎาคม ปี ค.ศ.2005 องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ยกให้สะพานโบราณรวมไปถึงบริเวณพื้นทีใ่ กล้เคียงที่
ใกล้เคียงทีส่ ุดของสะพานให้อยู่ในรายชื่อมรดกโลก….
นําท่านเดินทางสู่ เมืองบรากายจ์ (BLAGAJ) แหล่งท่องเทีย่ วที่ได้รบั ความนิยมมากทีส่ ุดตัง้ อยู่ติดกับแม่นาํ้ บูน่า
(BUNA RIVER) ทีม่ นี าํ้ ใสสะอาด สร้างขึ้นในปี 1520 ด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ออตโตมันอันวิจติ รงดงาม
(13 กม.) ชมย่านเมืองเก่าบรากายจ์ (BLAGAJ) ซึง่ เป็ นหมูบ่ า้ นในเมือง
KASABAK ทีม่ อี งค์ประกอบของสถาปัตยกรรมออตโตมันและเมดิเตอร์
เรเนียน
นําท่าน ชมบ้านแบบเติรก์ (TURKISH HOUSE) ซึง่ เหลืออยู่เพียงไม่ก่ี
หลังในโมสตาร์ ปัจจุบนั เจ้าของบ้านยังคงเป็ นชาวบอสเนียนเชื้อสายเติรก์
...อิสระเดินช้อปปิ้ งสินค้าท้องถิน่ ตามอัธยาศัย *.*.*. พิเศษให้ท่านได้ล้มิ
รสกาแฟพร้อมขนมสไตล์ตรุ กี *.*.*.
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนัน้ เดินทางต่อสู่ เมือซาราเยโว (SARAJEVO) (70 กม.) เมือง
หลวงของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เมืองสําคัญเมืองหนึ่งใน
แถบคาบสมุทรบอลข่าน มีประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานในสมัยจักรวรรดิ
ออตโตมันราวปี ค.ศ. 1461 เป็ นสถานที่ทอ่ี าร์ชดยุกฟรันซ์ แฟร์ดีนนั ด์
แห่งออสเตรีย ถูกลอบปลงพระชนม์ในวันที่ 28มิถนุ ายน ค.ศ. 1914
และเป็ นสาเหตุให้เกิดสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ในเวลาต่อมา เคยได้รบั
เกียรติให้เป็ นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิ กฤดูหนาวใน ค.ศ. 1984 โดยในขณะนัน้ ซาราเยโวเป็ นส่วนหนึ่งของประเทศ
ยูโกสลาเวีย
ระหว่างทาง ผ่านชมแม่นาํ้ จาบลานิกา้ (JABLANICA LAKE) (71 กม.) แม่นาํ้ สายหลักทีม่ คี วามยาวถึง 13 กิโลเมตร
มีความลึกถึง 80 เมตร ทอดยาวจากเมืองจาบลานิกา้ จนถึงเมืองคอนยิค ....

คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
HOTEL RADON PLAZA หรือเทียบเท่า
วันเก้าของการเดินทาง
ซาราเยโว - จาจ์ส - ทราฟนิ ค - ซาราเยโว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองจาจ์ส (JAJCE) (159 กม.) มีช่อื เสียงทีส่ ุดจากนํา้ ตกซึง่ ตัง้ อยู่ใจกลางเมือง โดย
ถึงแม้พ้นื ที่ส่วนมากของเมืองได้ถกู ทําลายจากสงครามกลางเมือง
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่าน เข้าชมนํา้ ตกพลิวา (PLIVA WATERFALLS) ตัง้ อยู่กลางเมืองจาจ์ส เป็ นนํา้ ตกทีน่ ่าประทับใจในตะวันตก
เฉียงใต้ และยังติดอันดับนํา้ ตกที่สวยทีส่ ุดใน
โลก มีความสูงอยู่ทป่ี ระมาณ 22 เมตร เป็ น
นํา้ ตกทีอ่ ยู่ระหว่างจุด บรรจบของแม่นาํ้ พลิวา
และแม่นาํ้ วรีบาสและใกล้กนั นัน้ มีทะเลสาบ
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ท่สี วยงามซึง่ เกิดจาก
แม่นาํ้ พลิวาอีกด้วย…
นําท่าน ถ่ายรูป WATER MILLS เป็ นโรงสีเก่าแก่แห่งเดียวตัง่ ที่อยู่บนแม่นาํ้ พลิวา โดยสมัยก่อนโรงสีแห่งนี้ชาวบ้าน
ท้องถิน่ ได้มกี ารใช้ในการบดข้าวสาลีให้เป็ นแป้ งเพือ่ เป็ นสเบียงอาหารแก่ทหารสมัยสงคารมโลกครัง้ ทีส่ อง
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองทราฟนิค (TRAVNIK) (67 กม.) เมืองเก่าแก่ทเ่ี ฟื่ องฟูสมัยออตโตมันเข้ายึดครอง
ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1697-1850 ปัจจุบนั เป็ นมัสยิดเก่าแก่ทใ่ี ช้สถาปัตยกรรมอิสลามอันวิจิตรงดงามที่รอดพ้นจากสงคราม
กลางเมืองมาได้ ยังเป็ นบ้านเกิดของ ฮีโว อานดริช กวีผูไ้ ด้รบั รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม และเป็ นเมืองที่ทาํ ชวาปี้
(อาหารพื้นเมือง) ได้อร่อยที่
สุดในประเทศ
นําท่าน ถ่ายรูปปราสาททราฟ
นิค (STARI GRAD
TRAVNIK) ตัง้ อยู่บนไหล่
เขาพลาวาโวด้า ซึง่ ตัวปราสาท
ถูกล้อมรอบด้วยกําแพงหินทีข่ าวสะอาด ....จากนัน้ นําท่านเดินทางกลับสู่ เมือซาราเยโว (SARAJEVO) (91 กม.)
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
HOTEL RADON PLAZA หรือเทียบเท่า
วันสิบของการเดินทาง
ซาราเยโว - ประเทศไทย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านขึ้นเคเบิลคาร์ สู่ บนเทือกเขา TREBEVIC อิสระเพลิดเพลินกับทัศนียภาพ ชมวิวความมด
งามของเมือง จาก มุมสูงแบบพาโนราม่า อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย
จากนัน้ นําท่านสู่ ย่านBASCACIJA จัตรุ สั กลางเมือง
อันเก่าแก่ซง่ึ เป็ นศูนย์กลางประวัตศิ าสตร์และ
วัฒนธรรมของเมือง สร้างขึ้นตัง้ แต่ศตวรรษที่15 เมือ่

ISD-BEG LSAKOVIC บริเวณกลางจัตรุ สั มีนาํ้ พุ SEBILIJ สไตล์ออตโตมัน BASCACIJA เป็ นย่านบาร์ซาร์เก่า
โดยปัจจุบนั ได้กลายเป็ นถนนสายหลักของเมืองซารางเยโว ตัง่ อยู่บริเวณส่วนเมืองเก่า เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านของของ
ทีร่ ะลึก มีเวลาให้ท่านอิสระเดินเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่าน ชมความงดงามของ สุเหร่า GAZI HUSREV-BEG MOSQUE เป็ นสุเหร่าแบบออตโตมันทีส่ าํ คัญที่สุดใน
เมือง สร้างมาตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 16 และถือว่าเป็ นหนึ่งในมัสยิดของคาบสมุทรบอลข่าน...
นําท่าน ชม LATIN BRIDGE หรือ PRINCIPOV BRIDGE สะพานออตโตมันข้ามแม่นาํ้
MILJAKA ทีบ่ ริเวณสะพานเหนือแม่นาํ้ เป็ นจุดที่ ARCHDUKE FRANZ FERDINAND
OF AUSTRIA แห่งจักรวรรดิ AUSTRO - HUNGARIAN และพระนางSOPHIE
DUCHESS OF HOHENBERG ภริยาถูกลอบสังหารโดย GAVRILO PRINCIP เมือ่ วันที่
28 มิถนุ ายน1914 จนกลายเป็ นชนวนของสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ....
คํา่
*.*.*. อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.
นําท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพือ่ เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
20.55 น.
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินตรุกีแอร์ไลน์ (TK) เทีย่ วบินที่ TK1026/TK068
วันสิบเอ็ดของการเดินทาง
ประเทศไทย
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองอิสตันบูล ประเทศตรุกี 2355-0125 *.*.*.
15.25 น.
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..
**********

อัตราค่าใช้จา่ ย
วันที่เดินทาง
ปี 2021
22 ต.ค. – 1 พ.ย.
24 ธ.ค. – 3 ม.ค.
31 ธ.ค. – 10 ม.ค.
ปี 2022
20-30 ม.ค. // 25 ม.ค.-4 ก.พ.
5-15 ก.พ. // 18-28 ก.พ.
3-13 มี.ค. // 17-27 มี.ค.
20-30 มี.ค.
9-19 เม.ย. / 10-20 เม.ย.
11-21 เม.ย. / 12-22 เม.ย.

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิ่ม

90,900.-
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17,900.-

100,900.-

94,900

22,900.-
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88,900.-
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100,900.-

94,900

22,900.-

ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีนาํ้ มันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง **

*.*.*. อัตรานี้ รวม *.*.*.
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (ECONOMY CLASS) ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่ต่อจะต้อง
อยู่ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสําหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมาย
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการ
6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสําหรับคนไข้ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5
ล้านบาท]เท่านัน้
7. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
8. ค่าวีซ่า
9. ค่าทิป
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ งั ่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นํา้ หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว,
ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีท่ตี อ้ งการใบกํากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่สี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ
ค่าบริการพิเศษต่างๆ
6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
*.*.*. เงือ่ นไขการจอง*.*.*.
*.*.*. หลังจากมีการมัดจําทัวร์แล้วยกเลิกการเดินทางทุกกรณี เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด*.*.*.
เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 24 ชัว่ โมงนับจากวันจอง มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ทจ่ี ะขอรับลูกค้ารายต่อไป
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณี ทเ่ี มืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไป
เข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***
กรณี ยกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจํานวนตามราคาทัวร์ (หมายเหตุ ผูเ้ ดินทาง
ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวติ จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามทีท่ างบริษทั ระบุขอ้ ความบางอย่างในนัน้ ด้วย เพือ่ จะได้ยนื ยันกับสายการบินและ
ตัวแทนบริษทั ทีต่ ่างประเทศ (ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ดุลพินิจของสายการบินและบริษทั ต่างประเทศ))
- กรณียน่ื วีซ่าแล ้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ซี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้วทางบริษทั ฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่ วีซ่า / ค่ามัดจําตัวเครื
๋ ่องบิน หรือค่าตัวเครื
๋ ่องบิน (กรณีออกตัวเครื
๋ ่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีทก่ี รุป๊ ออก
เดินทางไม่ครบตามจํานวน (สอบถามเพิม่ เติมจากทางบริษทั ฯอีกครัง้ นึง)
- กรณีผูเ้ ดินทางทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวติ จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามทีท่ างสายการบินให้ระบุขอ้ ความตามเงือ่ นไขสายการบินนัน้ ๆ เพือ่ จะได้
ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษทั ทีต่ ่างประเทศ (ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ดุลพินิจของสายการบินและบริษทั ต่างประเทศ) ทัง้ นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่
สามารถเรียกคืนได้คอื ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ หรือค่าตัวเครื
๋ ่องบิน (กรณีออกตัวเครื
๋ ่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยืน่ วีซ่า
กรณีทท่ี ่านยืน่ วีซ่าแล ้ว
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ทีท่ าง บริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน
, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเทีย่ วบิน รวมถึงกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึ่ง
- บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ ว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เมือ่ ท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของหมายเหตุทกุ ข้อแล้วในกรณีทล่ี ูกค้าต้องออกตัวโดยสาร
๋
ภายในประเทศ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้น…โปรแกรมและรายละเอียด
ของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดินทางเป็ นสําคัญ….
- หลังจากทีม่ กี ารจองทัวร์และได้ชาํ ระค่ามัดจําทัวร์หรือทัง้ หมดแล ้ว ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ทางบริษทั
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทั ทีไ่ ด้ระบุไว้ทัง้ หมด
- นัง่ ที่ LONG LEG โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ จ่ี ะนัง่ ต้องมีคุณสมบัตติ รงตามทีส่ ายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ม่ี รี ่างกาย
แข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ น่ื ได้อย่างรวดเร็วในกรณีทเ่ี ครื่องบินมีปญั หา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นํา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ม่ี ปี ญั หา
ทางด้านสุขภาพและร่างกายและอํานาจในการให้ทน่ี งั ่ LONG LEG ขึ้นอยู่กบั ทางเจ้าหน้าทีเ่ ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน้
 กรณีทรัพย์สนิ ส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น
 กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บริษทั ของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คนื ค่าทัวร์ทงั้ หมด
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทํากรุป๊ ได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผูใ้ หญ่ )
และ/หรือ ผูร้ ่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ ีทางบริษทั ฯ ยินดีคนื เงินให้ทงั้ หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ
จัดหาคณะทัวร์อน่ื ให้ถา้ ต้องการ
 บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ ว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล ้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่ว่า
จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของ บริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทาง
บริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนอํานวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยืน่ วีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่า จะอยู่ในดุลพินิจ
ของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ทีน่ ้ ี
 เมือ่ ท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของหมายเหตุทกุ ข้อแล้ว ใน
กรณีทล่ี ูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุ
๋
ณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดย
ทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าทีเ่ คยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ กั เกียจ

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกั ษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่ สุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ น่ื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุม่ ใหญ่แล ้วไม่เกรงใจ
ผูอ้ น่ื ชักชวนผูผ้ น่ื ให้ก่อนความวุน่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมี
ใบรับรองแพทย์)
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ เี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อน
จองทัวร์เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่ อ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน)
 ท่านทีจ่ ะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันจากพนักงานแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่ น - เมือ่ ท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล ้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความ
และเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
 หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเทีย่ วใน
ระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้า
ทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด
ข้อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่านผูม้ ีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง
ทางบริษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางทีม่ คี วามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ กั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ท่องเทีย่ วพร้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพือ่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั เิ หตุ
หรือความเสียหายทีเ่ กิดจากโรงแรมทีพ่ กั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั เิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การ
จลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเทีย่ วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ,
พาหนะท้องถิน่ , ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ อี าํ นาจทําการแทนประจํา
ประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึง่ อยู่เหนือการควบคุมของบริษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง
ท่องเทีย่ วทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั เิ หตุ ตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ ทีร่ บั ประกันในกรณีทผ่ี ูร้ ่วมเดินทางถูก
ปฎิเสธโดยเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรม
ของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ติ ามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นทีม่ กี ารปลอมแปลงเอกสารเพือ่ การเดินทาง รวมถึงมีสง่ิ ผิดกฎหมาย บริษทั ฯ
จะไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความจําเป็ น หรือเพือ่ ความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้ นี้การขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษทั จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ เี กียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้ นี้ ”

