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ก าหนดการเดินทาง     

 วนัแรกของการเดินทาง          สนามบนิสุวรรณภมิู - เบลเกรด (เซอรเ์บยี)                                                                                                                 

18.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์สายการบนิตุรกแีอรไ์ลน ์(TK) เจา้หนา้ที่

จากบริษทั ฯ จะคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหท่้าน 

 
23.00 น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงเบลเกรด (BELGRADE) ประเทศเซอรเ์บยี โดย เที่ยวบนิที ่TK069/TK1081  

วนัที่สองของการเดินทาง    เบลเกรด - ชมเมือง  

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงอิสตนับูล ประเทศตรุก ี 0520-0740 *.*.*. 

08.20 น.       (เวลาทอ้งถิน่) ถงึสนามบนิ NIKOLA TESLA เมอืงเบลเกรด (BELGRADE) ประเทศเซอรเ์บยี  (SERBIA) เมอืง

หลวงและเมอืงทีใ่หญ่ที่สุดของประเทศเซอรเ์บยี มกีารตัง้ถิ่นฐานครัง้แรกในบรเิวณน้ีตัง้แต่สมยัก่อนยุค

ประวตัศิาสตร ์เมือ่ 5,700-4,800 ปีก่อนครสิตศ์กัราช จุดเริ่มตน้ของเมอืงถกูก่อตัง้โดยชาวเคลตก์ลุ่ม SCORDISCI 

ในศตวรรษทีส่ามก่อนคริสตศกัราช ก่อนจะกลายมาเป็นที่ต ัง้ของเมอืงโรมนัในนาม SINGIDUNUM นบัแต่อดตีมา

เบลเกรดเป็นป้อมปราการโบราณของเบลเกรด (BELGRADE FORTRESS) ที่

สาํคญัทีส่าํคญัใหแ้ก่ชนกลุ่มต่างๆตลอดระยะเวลากว่าสองพนัปีถกูทาํลายแลว้สรา้ง

กลบัขึ้นมาใหมห่ลายสบิคร ัง้หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ย

แลว้... 

นาํท่าน ชมพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรยู์โกสลาเวยี (HOUSE  OF FLOWER) เป็น

สญัญาลกัษณส์าํคญัของเวลาและอดุมการณใ์ชเ้วลากว่า 50 ปี ซึ่งในอดตีใชเ้ป็นทีพ่กัของ

ประธานาธิบดแีห่งยูโกสลาเวยี JOSIP BROZ TITO 

นาํท่าน ชมป้อมปราการโบราณของเบลเกรด (BELGRADE FORTRESS) ตัง้อยู่บนเนิน

เขาสขีาว ถกูทาํลายและสรา้งขึ้นมาใหม่กว่า 16 ศตวรรษ ปจัจุบนัเป็นสญัญาลกัษณ์ของ

เมอืง.... 



จากนัน้นาํท่าน เขา้ชมมหาวหิารเซน็ต ์ซาวา (ST.SAV TEMPLE ) ซึง่เป็นโบสถค์ริสตนิ์การออรโ์ธดอ๊กซท์ี่ใหญ่ที่สุด

แห่งหน่ึงในโลก เชื่อกนัว่าเป็นสถานทีเ่ผาศพของนกับญุซาวา ซึง่เป็นนกับุญทีเ่คารพของชาวเซอรเ์บยี ตวัอาคารเริ่ม

สรา้งขึ้นเมือ่ปี ค.ศ.1935 แต่การก่อสรา้งได ้ หยุดชะงกัลง จนกระท ัง่ม ีการเริ่ม

สรา้งใหมอ่กีคร ัง้ในปีค.ศ. 1985 จนถงึ ปจัจบุนัอาคารภยัในกย็งัไมส่มบูรณ์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  นาํท่าน ชมพพิธิภณัฑแ์ละหลุมฝงัศพของ TITO ประธานาธิบดขีองยูโกสลาเวยี

และผูน้าํการเคลือ่นไหวของประเทศในช่วง สงครามเยน็ ซึง่ภายในจดัตกแต่ง

ดว้ยเครื่องบรรณาการจากนานาประเทศปืน และอาวุธมากมายทีใ่ชใ้นการทาํการ

สงครามต่างๆ รวมถงึเครื่องแต่งกายของ นายพลติโต ผูน้าํแห่งประเทศ

ยูโกสลาเวยี  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  RADISSON COLLECTION HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สามของการเดินทาง  เบลเกรด - โทโปลา - ซลาตบิอร ์

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงโทโปลา (TOPOLA) (77 กม.) เมอืงเลก็ใจกลางเมอืงเซอรเ์บยี อดุมไปดว้ยประวตัศิาสตร์

และมชีื่อเสยีงดา้นการผลติไวน ์และเรื่องราวเกี่ยวกบัราชวงศ ์KARADJORDJEVIC  …ชมโบสถเ์ซนต์

จอรจ์ (ST.GEORGE’S CHURCH) และสุสานราชวงศ ์KARADJORDJEVIC ทีเ่ป็นหอ้งใตด้ินรอบลอ้มไปดว้ย 

แนวหนิสลบักบัลาํตน้คดเคี้ยวของตน้โอก๊โบสถเ์ซนตจ์อรจ์ เป็นสถาปตัยกรรมคริสตจกัรที่ไดร้บัการออกแบบอย่าง

กลา้หาญดว้ยฐานรูปทรงไมก้างเขนและโดมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางลอ้มรอบดว้ยโดมขนาดเลก็สี่จดุ ถกูสรา้งขึ้นใน

สไตลเ์ซอรเ์บยี - ไบเซนไทนท์ีม่คีวามแตกต่างจากทีอ่ื่น 

จากนัน้นาํท่าน ชมไร่องุน่ ALEKSANDROVIC WINERY การปลูกองุน่และการผลติไวนม์ากว่า 100 ปี จนกระท ัง่

ถงึตน้สงครามโลกครัง้ทีส่องในปี 1991 เป็นไวนท์ีด่ีทีสุ่ดของหอ้งเกบ็ไวนข์องราชวงศท์ีไ่ดร้บัความนิยมอย่างมาก ให ้

ท่านได ้ชมิ ไวนเ์ลศิรส และซื้อเป็นของฝากตามอธัยาศยั.... 

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงซลาตบิอร ์(ZLATIBOR) (141 กม.) ตัง้อยู่บนเนินเขาไดนาร ิต ัง้อยู่ทางตะวนัตกของ

เซอรเ์บยีและเป็นทีนิ่ยมของการเลน่สกี สูงกว่าระดบันํา้ทะเล 1,000 

เมตร  

  นาํท่าน ชมหมูบ่า้นโมกราโกรา (MOKRA GORA) (38 กม.) เป็นหมูบ่า้น

ทีม่ทีางรถไฟสายที่แคบเรียกว่า SARGEN EIGHT ซึง่อยู่สูงกว่า 300 

เมตร เป็นทางรถไฟผ่าน 22 อโุมงค ์5 สะพาน  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  MONA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สีข่องการดินทาง             ซลาตบิอร ์- โบสถมิ์เลซาวา - อทุยานแห่งชาติดูรม์อรเ์ทอร ์ - ธารารเิวอร ์- พอดกอรร์ซิา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



นาํท่าน ชมโบสถ ์MILESEVA MONASTERY ก่อตัง้โดย KING VLADISLAV ภายใน

ตกแต่ง จติรกรรมฝาผนงับนผนงัซึง่ถกูวาดโดยศิลปินผูย้ิง่ใหญ่ ไดร้บัการอนุรกัษไ์ว ้ซึ่งไดร้บั

การยกย่องว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปะแบบไบแซนไทนใ์นศตวรรษที่ 13 และปูนเปียกที่

โด่งดงัทีสุ่ดและเป็นสญัลกัษณข์องอารามน้ีคือ ทูตสวรรคข์าว  (WHITE ANGEL)  

แลว้นาํท่านออกเดนิทางขา้มพรอ้มแดนเขา้สู่ เขตประเทศมอนเตเนโกร เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่าเป็น

สมบตัลิบัของยุโรปตะวนัออกเฉียงใต.้.. ประเทศเลก็ๆ  มอีาณาเตตดิกบทะเล 

อาเดรยีตกิ ประเทศบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีาเซอรเ์บยีแอลเบเนียและโคเอเชยี ...  

นาํท่านเดนิทางสู่ อทุยานแห่งชาตดูิรม์อรเ์ทอร ์ (DURMITOR) (103 กม.) เทอืกเขาหนิปูนทีส่วยงามตัง้อยู่ทางตอน

เหนือของมอนเตเนโกร  ภมูทิศันท์ีม่รูีปร่างเป็นธารนํา้แขง็แมน่ํา้หลายสายและลาํธารใต ้

ดนิทีฝ่งัอยู่ในเขตสงวน 

ชวีมณฑลธารา มยีอดเขาสูงกว่า 2,000 เมตรเหนือระดบันํา้ทะเล ทีร่าบสูงทุ่งหญา้อลั

ไพนแ์ละป่าไม ้ความสูง 2,525 เมตรเหนือระดบันํา้ทะเล ทีรู่จ้กักนัในทอ้งถิน่ว่า ภเูขาตา 

ปกคลุมภมูทิศัน ์ซึง่ไดข้ึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลก… ชมแกรนดแ์คนย่อน (GRAND 

CANYON) แห่งยุโรป โดยมแีม่นํา้ TARA ไหลผ่านมคีวามยาวกว่า 144  กโิลเมตร 

โดยช่วง 104 กโิลเมตรแรกอยู่ในประเทศมอนเตเนโกร (MONTENEGRO) และส่วน

ทีเ่หลอือยู่ในเขตประเทศบอสเนีย (BOSNIA) การไหลผ่านของแมน่ํา้ก่อใหเ้กิดหุบเขาแมน่ํา้ทีม่คีวามลกึที่สุดในทวปี 

ซึง่มคีวามยาวประมาณ 82 กโิลเมตร และลกึประมาณ 1,300 เมตร  

นาํท่าน ชมสะพาน DURDEVICA TARA สะพานขา้มแมน่ํา้ทีม่คีวามยาว 154 เมตรและสูง 135 เมตรสรา้งขึ้นเมือ่

ปี 1938 (ถกูทาํลายในช่วงสงครามโลกและปรบัปรุงใหมใ่นช่วงปี 1946) ซึง่จดัเป็นสิง่มหศัจรรยแ์ห่งมอนเตเนโกร 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงพอดกอรร์ซิา (PODGORICA) (126 กม.) 

เมอืงหลวงของประเทศมอนเตเนโกร ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาและ

แมน่ํา้ ยงัเป็นศูนยร์วมความเจริญและความทนัสมยัและ 

สถาปตัยกรรมแบบผสมผสานระหว่างสมยัยุคกลาง  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  RAMADA BY WYNDHAM PODGORICA  หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หา้ของการเดินทาง       พอดกอรร์ซิา - โบสถพ์ระเยซู - ไร่องุน่ - น ้ าตกไนแองการ่า 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน ชมโบสถแ์ห่งการฟ้ืนคืนชพีของพระเยซู (CATHEDRAL OF THE RESURRECTION OF CHRIST) 

เป็นโบสถอ์อรโ์ธดอกซส์ถาปตัยกรรมแบบเซอรเ์บยี ก่อสรา้งโดยการใช ้

หนิแบบเป็นกอ้นมาเรยีงต่อๆ กนั ซึง่ผสมผสานความสวยงามและ 

แขง็แกรงไดล้งตวั...  

แลว้นาํท่าน ชมไร่องุน่แพลนเทซ  

(PLANTZE WINERY) ซึง่เป็น

ไวนด์งัของมอนเตเนโกร และเป็น



ไร่องุน่ทีใ่หญ่ที่สุดในทวปียุโรป มสีายพนัธุอ์งุน่ทีโ่ด่งดงัของไร่คือ VRANAC ทีน่าํมาทาํไวนแ์ดง และ KRSTAC ที่

นาํมาทาํไวนข์าว  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  นาํท่านเดนิทางสู่ นํา้ตกไนแองการ่าแห่งมอนเตเนโกร (NIAGARA 

WATERFALLS OF MONTENEGRO) (8 กม.) นํา้ตกที่มรูีปร่าง

ลกัษณะคลา้ยกบันํา้ตกชื่อดงัในทวปีอเมรกิาเหนือ ถงึแมจ้ะมขีนาดเลก็แต่ก็

สวยงามราวกบัถอด  แบบกนัมา จนไดร้บัขนานนามว่าเป็นนํา้ตกไนแองกร่า

แห่งมอนเตเนโกร 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  RAMADA BY WYNDHAM PODGORICA  หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หกของการเดินทาง        พอดกอรร์ซิา - บดุวา - โคเทอร ์- พเีรส 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงบุดวา (BUDVA) (63 กม.) ไดร้บัการขนานนามว่า รเิวยีร่าแห่งมอนเตเนโกร  

มชีื่อเสยีงสรา้งขึ้นในสมยัศตวรรษที ่5 เคยเป็นเมอืงขึ้นของชาวเวนิส กว่า 400 ปี 

นาํท่าน ชมความงามภายในย่านเมอืงเก่า 

(STARI GRAD) และ นาํท่าน ถ่ายรูปดา้นหนา้

โบสถเ์ซน็ตจ์อหน ์(CHURCH OF SAINT 

JOHN) ซึง่ภายในโบสถม์ภีาพไอคอนพระแม่ 

มาร ี(MADONNA IN PUNTA) ประดิษฐาน

ในโบสถแ์ห่งน้ี อสิระใหท่้านเดนิเลน่ถ่ายรูปและ

เลอืกซื้อของฝากตามอธัยาศยั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงโคเทอร ์(KOTOR) (80 กม.) เมอืงเก่าต ัง้แต่สมยั

กรกีโรมนั และเมอืงชายฝัง่ทะเลอาเดรยีตกิทางตอนใตข้องประเทศ ซึง่

ไดร้บัขนานนามว่า ไขม่กุแห่งทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน  ระหว่างทางท่านจะ

ไดช้ื่นชมกบั  ทศันียภาพของภเูขาทีโ่อบลอ้มผนืนํา้เอาไวเ้หมอืนเช่นฟ

ยอรด์ในนอรเ์วย.์..  

นาํท่าน ชมเมอืงโคทอร ์ซึง่ไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารยูเนสโกเป็นมรดกโลกดา้นธรรมชาตแิละวฒันธรรม เป็น

เมอืงทีส่รา้งภายในกาํแพงสูง (CITY WALL) ซึง่แบง่ตวัเมอืงเป็น 2 ส่วนคือ เมอืงเก่า (OLD TOWN) และเมอืง

ใหม ่(NEW TOWN) โดยกาํแพงเมอืงแห่งน้ีสรา้งโดยชาวเวนิส อกีท ัง้สถาปตัยกรรมในเมอืงส่วนใหญ่ยงัไดร้บั

อทิธพิลจากชาวเวนิสเช่นกนั  

นาํท่าน ถ่ายรูปกบัโบสถเ์ซน็ตไ์ทรฟอน (CATHEDRAL OF SAINT 

TRYPHON) ซึง่สรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1166ภายในตวัเมอืงเก่า อิสระใหท่้าน

เดนิเลน่และชมความงามภายในตวัเมอืงเก่า หรือเลอืกซื้อของฝากทีร่ะลกึ

ตามอธัยาศยั .... 



นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงพเีรส (PERAST) (12 กม.) เมอืงเก่าแก่รมิอ่าว 

โคเทอร ์พรอ้มประวตัศิาสตรอ์นัน่าสนใจและบรรยากาศแบบชวิๆ ในสไตลเ์มดเิตอรเ์รเนียน 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั HOTEL CONTE หรอืเทยีบเท่า 

วนัเจด็ของการเดินทาง        พเีรส - เตรยนิเจ - โมสตาร ์

เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน นัง่เรอืชมโบสถก์ลางนํา้ (LADY OF ROCK) โบสถค์รสิตนิ์กายโรมนัคาทอลกิ ต ัง่อยู่บริเวณอ่าวโคเทอร ์

สรา้งขึ้นในปี1632 เป็นสิง่ก่อสรา้งทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดบนเกาะ ดา้นในมภีาพวาดอนั

งดงามผลงานของ TRIPO KOKOLJA ศิลปินชื่อดงัใน ศตวรรษที่17 ..... 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงเตรยนิเจ (TREBINJE) (69 กม.) ตัง้อยู่บนฝัง่แมน่ํา้ 

TREBISNJICA ......ชม สะพาน ARSLANAGIC 

สรา้งต ัง้แต่ปี 1574 สมยัออตโตมนัทีอ่ยู่บรเิวณเหนือ

เขือ่นถกูทะเลสาบกลนืกนิเขา้ไป จึงมกีารยา้ยสะพานหนิ 

ซึง่อยู่เหนือแมน่ํา้ขึ้นไป 7กม. โดยถอดหนิทลีะกอ้นแลว้

นาํมาประกอบใหมอ่ยู่กลางเมอืงเตรยนิเจ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้นาํท่าน ชม RADIMLIJ STECAK TOMBSTONES หน่ึงในอนุสรณส์ถานยุคกลางทีส่าํคญัที่สุด เป็นสุสาน

ใตด้นิมคีวามเป็นเอกลกัษณ์ความเฉพาะเจาะจง เรยีกว่า STECAK เป็นหลุมฝงัศพในยุคกลางทีส่าํคญัดว้ยจาํนวน

และศิลปะการแกะสลกัหนิทีม่ี

ขนาดใหญ่รูป ทรงเรขาคณิต 

บางชิ้นแกะสลกัรูปทรงคลา้ย

บา้นลกัษณะหลงัคาเอยีงเพือ่

เป็นสญัญาลกัษณใ์นชวีติหลงั

ความตาย และถอืเป็นสุสานที่

มมีลูค่ามากทีสุ่ด 

นาํท่านออกเดนิทาง ขา้มพรมแดนสู่ประเทศบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีา ตรวจหนงัสอืเดนิทางทีพ่รมแดน….เพือ่เดนิทาง

สู่ เมอืงโมสตาร ์ (MOSTA) (116 กม.) ประเทศบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีา  (BOSNIA & HERZEGOVINA) เมอืง

ทีเ่คยถกูระเบดิคร ัง้ใหญ่และโดนผลกระทบในช่วงสงครามระหว่างเซริบ์กบัโครแอต ตัง้อยู่บนแมน่ํา้เนเรทวา 

(NERETVA) ซึง่เปรยีบเสมอืนเป็นพรมแดนกัน้วฒันธรรมของสองทอ้งถิน่ คือทางฝัง่ตะวนัออกของแมน่ํา้จะเป็นส่วน

ของศาสนาอสิลามคือเป็นส่วนทีเ่ป็นที่ต ัง้ของสุเหร่าและเตอรก์สิเฮาส ์ส่วนฝัง่ตะวนัตกจะเป็นส่วนของศาสนาคริสต์

แบบคาทอลกิ อนัเป็นที่ต ัง้ของโบสถแ์ละทีอ่ยู่ของนกับวช ปจัจบุนัเป็นเมอืงทีส่วยงามและโด่งดงัทีสุ่ดอกีแห่งหน่ึง

ประเทศของบอสเนีย คาํว่า โมสตาร ์มาจากคาํว่า THE BRIDGE KEEPERS หรอืแปลว่า ชาวโมสตารท์ีค่อยดูรกัษา

สะพานที่ต ัง้อยู่เหนือแมน่ํา้เนเรทวา 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ภตัตาคาร   

ทีพ่กั HOTEL MOSTA หรอืเทยีบเท่า  



วนัแปดของการเดินทาง        โมสตาร ์- บรากายจ ์- ซาราเยโว 

เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน ชมเมอืงโมสตาร ์(MOSTAR) เมอืงประวตัศิาสตรท์ี่มชีื่อเสยีงดา้นการท่องเทีย่วของประเทศและศูนยร์วมของ

สิง่ปลูกสรา้งที่น่าสนใจซึง่มคีวามโดดเด่นทางดา้นสถาปตัยกรรมในหลากหลายรูปแบบ  

ชม ย่านเมอืงเก่าของโมสตาร ์(MOSTAR OLD TOWN) ย่านทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นรวงต่าง ๆ มากมาย อยู่ทางฝัง่ซา้ยของ

แมน่ํา้เนเรทวา (NERETVA) ย่านเขตเมอืงเก่ามอสตารไ์ดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก 

ชม สะพานเก่าโมสตาร ์(STARI MOST) สะพานเก่าแก่ของเมอืงและเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง สรา้งดว้ยหนิ 

TENELIJA เป็นสแีบบโทนอ่อนและสีของสะพาน

จะเปลีย่นไปตามแสงอาทติยท์ี่สาดส่องมาที่

สะพานในแต่ละช่วงเวลา  สรา้งขึ้นโดยออตโตมนั 

ในปี 1566 ตวัสะพานดัง้เดมิ ถูกทาํลายไปในช่วง

เกดิสงครามและสะพานปจัจุบนัเป็นสะพานทีส่รา้ง

ขึ้นใหม่โดยเลยีนแบบเดมิ จนกระท ัง่ในเดอืน

กรกฎาคม ปี ค.ศ.2005 องคก์ารยูเนสโก (UNESCO) ไดย้กใหส้ะพานโบราณรวมไปถงึบริเวณพื้นทีใ่กลเ้คียงที่

ใกลเ้คียงทีสุ่ดของสะพานใหอ้ยู่ในรายชื่อมรดกโลก…. 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงบรากายจ ์(BLAGAJ) แหลง่ท่องเทีย่วที่ไดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดตัง้อยู่ติดกบัแมน่ํา้บูน่า 

(BUNA RIVER) ทีม่นีํา้ใสสะอาด  สรา้งขึ้นในปี 1520 ดว้ยสถาปตัยกรรมสไตลอ์อตโตมนัอนัวจิติรงดงาม   

(13 กม.) ชมย่านเมอืงเก่าบรากายจ ์(BLAGAJ) ซึง่เป็นหมูบ่า้นในเมอืง 

KASABAK ทีม่อีงคป์ระกอบของสถาปตัยกรรมออตโตมนัและเมดเิตอร์

เรเนียน  

นาํท่าน ชมบา้นแบบเติรก์ (TURKISH HOUSE) ซึง่เหลอือยู่เพยีงไม่กี่

หลงัในโมสตาร ์ปจัจบุนัเจา้ของบา้นยงัคงเป็นชาวบอสเนียนเชื้อสายเติรก์ 

...อสิระเดนิชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่ตามอธัยาศยั *.*.*. พเิศษใหท่้านไดล้ิ้ม

รสกาแฟพรอ้มขนมสไตลต์รุกี *.*.*. 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้เดนิทางต่อสู่ เมอืซาราเยโว (SARAJEVO) (70 กม.) เมอืง

หลวงของประเทศบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีา  เมอืงสาํคญัเมอืงหน่ึงใน

แถบคาบสมทุรบอลขา่น มปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานในสมยัจกัรวรรดิ

ออตโตมนัราวปี ค.ศ. 1461 เป็นสถานที่ทีอ่ารช์ดยุกฟรนัซ ์แฟรด์ีนนัด์

แห่งออสเตรีย ถกูลอบปลงพระชนมใ์นวนัที ่28มถินุายน ค.ศ. 1914 

และเป็นสาเหตใุหเ้กดิสงครามโลกครัง้ที ่1 ในเวลาต่อมา เคยไดร้บั

เกยีรตใิหเ้ป็นเจา้ภาพกฬีาโอลมิปิกฤดูหนาวใน ค.ศ.  1984 โดยในขณะนัน้ซาราเยโวเป็นส่วนหน่ึงของประเทศ

ยูโกสลาเวยี 

ระหว่างทาง ผ่านชมแมน่ํา้จาบลานิกา้ (JABLANICA LAKE) (71 กม.) แมน่ํา้สายหลกัทีม่คีวามยาวถงึ 13 กโิลเมตร 

มคีวามลกึถงึ 80 เมตร ทอดยาวจากเมอืงจาบลานิกา้จนถงึเมอืงคอนยคิ .... 



คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ภตัตาคาร   

ทีพ่กั HOTEL RADON PLAZA หรือเทยีบเท่า  

วนัเกา้ของการเดินทาง         ซาราเยโว - จาจส์ - ทราฟนิค - ซาราเยโว 

เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงจาจส์  (JAJCE) (159 กม.) มชีื่อเสยีงทีสุ่ดจากนํา้ตกซึง่ต ัง้อยู่ใจกลางเมอืง โดย

ถงึแมพ้ื้นที่ส่วนมากของเมอืงไดถ้กูทาํลายจากสงครามกลางเมอืง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  นาํท่าน เขา้ชมนํา้ตกพลวิา (PLIVA WATERFALLS) ตัง้อยู่กลางเมอืงจาจส์ เป็นนํา้ตกทีน่่าประทบัใจในตะวนัตก 

เฉียงใต ้และยงัตดิอนัดบันํา้ตกที่สวยทีสุ่ดใน

โลก มคีวามสูงอยู่ทีป่ระมาณ 22 เมตร เป็น

นํา้ตกทีอ่ยู่ระหว่างจดุ  บรรจบของแมน่ํา้พลวิา

และแมน่ํา้วรีบาสและใกลก้นันัน้มทีะเลสาบ

ขนาดเลก็และขนาดใหญ่ที่สวยงามซึง่เกดิจาก

แมน่ํา้พลวิาอกีดว้ย… 

นาํท่าน ถ่ายรูป WATER MILLS เป็นโรงสเีก่าแก่แห่งเดียวตัง่ที่อยู่บนแมน่ํา้พลวิา โดยสมยัก่อนโรงสแีห่งน้ีชาวบา้น

ทอ้งถิน่ไดม้กีารใชใ้นการบดขา้วสาลใีหเ้ป็นแป้งเพือ่เป็นสเบยีงอาหารแก่ทหารสมยัสงคารมโลกครัง้ทีส่อง 

นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงทราฟนิค (TRAVNIK) (67 กม.) เมอืงเก่าแก่ทีเ่ฟ่ืองฟูสมยัออตโตมนัเขา้ยดึครอง  

ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1697-1850 ปจัจบุนัเป็นมสัยดิเก่าแก่ทีใ่ชส้ถาปตัยกรรมอสิลามอนัวจิิตรงดงามที่รอดพน้จากสงคราม

กลางเมอืงมาได ้ยงัเป็นบา้นเกดิของ ฮโีว อานดรชิ กวผูีไ้ดร้บัรางวลัโนเบลสาขาวรรณกรรม และเป็นเมอืงที่ทาํ ชวาป้ี 

(อาหารพื้นเมอืง) ไดอ้ร่อยที่  

สุดในประเทศ 

นาํท่าน ถ่ายรูปปราสาททราฟ

นิค  (STARI GRAD 

TRAVNIK) ตัง้อยู่บนไหล่

เขาพลาวาโวดา้ ซึง่ตวัปราสาท

ถกูลอ้มรอบดว้ยกาํแพงหนิทีข่าวสะอาด ....จากนัน้นาํท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืซาราเยโว (SARAJEVO) (91 กม.)  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ภตัตาคาร   

ทีพ่กั HOTEL RADON PLAZA หรือเทยีบเท่า  

วนัสบิของการเดินทาง         ซาราเยโว - ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านขึ้นเคเบลิคาร ์สู่ บนเทอืกเขา TREBEVIC อสิระเพลดิเพลนิกบัทศันียภาพ ชมววิความมด

งามของเมอืง จาก  มมุสูงแบบพาโนรามา่ อสิระใหท่้านถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

จากนัน้นาํท่านสู่ ย่านBASCACIJA จตัรุสักลางเมอืง

อนัเก่าแก่ซึง่เป็นศูนยก์ลางประวตัศิาสตรแ์ละ

วฒันธรรมของเมอืง สรา้งขึ้นต ัง้แต่ศตวรรษที่15 เมือ่ 



ISD-BEG LSAKOVIC บรเิวณกลางจตัรุสัมนีํา้พุ SEBILIJ  สไตลอ์อตโตมนั BASCACIJA เป็นย่านบารซ์ารเ์ก่า 

โดยปจัจุบนัไดก้ลายเป็นถนนสายหลกัของเมอืงซารางเยโว ต ัง่อยู่บริเวณส่วนเมอืงเก่า  เตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นของของ

ทีร่ะลกึ มเีวลาใหท่้านอสิระเดนิเลอืกซื้อของที่ระลกึตามอธัยาศยั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  นาํท่าน ชมความงดงามของ สุเหร่า GAZI HUSREV-BEG MOSQUE เป็นสุเหร่าแบบออตโตมนัทีส่าํคญัที่สุดใน

เมอืง สรา้งมาต ัง้แต่สมยัศตวรรษที ่16  และถอืว่าเป็นหน่ึงในมสัยดิของคาบสมทุรบอลขา่น... 

นาํท่าน ชม LATIN BRIDGE หรอื PRINCIPOV BRIDGE สะพานออตโตมนัขา้มแม่นํา้  

MILJAKA ทีบ่รเิวณสะพานเหนือแมน่ํา้ เป็นจดุที ่ARCHDUKE FRANZ FERDINAND 

OF AUSTRIA แห่งจกัรวรรด ิAUSTRO - HUNGARIAN และพระนางSOPHIE 

DUCHESS OF HOHENBERG ภรยิาถกูลอบสงัหารโดย GAVRILO PRINCIP เมือ่วนัที ่

28 มถินุายน1914 จนกลายเป็นชนวนของสงครามโลกครัง้ที ่1 .... 

คํา่ *.*.*. อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั *.*.*. 

นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย 

20.55 น.  ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบนิตรุกีแอรไ์ลน ์(TK) เทีย่วบนิที ่ TK1026/TK068 

วนัสบิเอด็ของการเดินทาง           ประเทศไทย  

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงอิสตนับูล  ประเทศตรุก ี2355-0125 *.*.*. 

15.25 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ….. 

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าใชจ้า่ย 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ท่าน

ไม่มีเตียงเสรมิ 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

ปี 2021 

22 ต.ค. – 1 พ.ย. 
90,900.- 88,900.- 17,900.- 

24 ธ.ค. – 3 ม.ค. 

31 ธ.ค. – 10 ม.ค. 
100,900.- 94,900 22,900.- 

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. 

90,900.- 88,900.- 17,900.- 

9-19 เม.ย. / 10-20 เม.ย.  

11-21 เม.ย. / 12-22 เม.ย. 
100,900.- 94,900 22,900.- 

 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนีํา้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง ** 

*.*.*. อตัราน้ีรวม *.*.*. 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (ECONOMY CLASS) ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้ง 

อยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นสาํหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมาย 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า  

5. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่)  

ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,550,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  



**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 

ลา้นบาท]เท่านัน้ 

7. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

8. ค่าวซี่า 

9. ค่าทปิ 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่า 

นํา้หนกัเกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, 

ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบกาํกบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบริการพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

*.*.*. เงือ่นไขการจอง*.*.*. 

*.*.*. หลงัจากมกีารมดัจาํทวัรแ์ลว้ยกเลกิการเดนิทางทกุกรณี เกบ็เงนิมดัจาํท ัง้หมด*.*.*. 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 24 ช ัว่โมงนบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ทีจ่ะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย,์ ขอสงวนสทิธิ์การยา้ยเมืองที่เขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มืองนั้นมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไป

เขา้พกัเมืองที่ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บค่าบรกิารทวัรเ์ตม็จาํนวนตามราคาทวัร ์(หมายเหต ุผูเ้ดนิทาง

ทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรอบแพทยต์ามทีท่างบรษิทัระบขุอ้ความบางอย่างในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและ

ตวัแทนบรษิทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบรษิทัต่างประเทศ)) 

- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รอืมดัจาํมาแลว้ทางบรษิทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายที่

เกดขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยืน่วซ่ีา / ค่ามดัจาํต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกต ัว๋เครื่องบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีทีก่รุป๊ออก

เดนิทางไม่ครบตามจาํนวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษิทัฯอกีคร ัง้นึง) 

- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจบ็ป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไขสายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะได ้

ยนืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษิทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบรษิทัต่างประเทศ) ท ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่

สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํต ัว๋ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบรกิารยืน่วซ่ีา

กรณีทีท่่านยืน่วซ่ีาแลว้ 

หมายเหต ุ

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน

, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่



อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนีํา้เงนิ) เดนิทางหากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ่ง  

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เมือ่ท่านทาํการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสาร

ภายในประเทศ….กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทกุคร ัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ท ัง้สิ้น…โปรแกรมและรายละเอยีด

ของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นสาํคญั…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้าํระค่ามดัจาํทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทั ทางบรษิทั

จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที ่LONG LEG โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางกาย

แขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กโิลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ีม่ปีญัหา

ทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอาํนาจในการใหท้ีน่ ัง่ LONG LEG ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรอืลมืไวร้ะหว่างการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทาง 

บรษิทัของสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรอื

จดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนื่องจากรายการทวัรน์ี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถานฑูต เรื่องวซ่ีาของท่าน เนื่องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํหรอืท ัง้หมด ไม่ว่า

จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถงึแมว้่าท่านจะถกูปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหมก่็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุคร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง

บรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอาํนวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยืน่วซ่ีา แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซ่ีา จะอยู่ในดลุพนิิจ 

ของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้ 

 เมือ่ท่านทาํการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทกุคร ัง้มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท ัง้สิ้น

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดย

ทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นสาํคญั  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิม่น่ารกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่กัเกยีจ 



ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจ

ผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุตํา่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอืน่ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรณุาแจง้บรษิทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

 ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอคาํยนืยนัวา่ทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนัการเดนิทางหากท่านออกต ัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกนิ12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความ

และเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (WHEELCHAIR), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจาํตวั หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วใน

ระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้

ทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้ความซ่ึงถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้ีเกยีรตซ่ึิงร่วมเดินทาง 

ทางบรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ท่องเทีย่วพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบในอบุตัเิหตุ

หรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การ

จลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, 

พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถงึผูม้อีาํนาจทาํการแทนประจาํ

ประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคมุของบรษิทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทาง

ท่องเทีย่วท ัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษิทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทางถกู 

ปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรม

ของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บรษิทัฯ 

จะไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ท ัง้นี้การขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและคาํนึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 



 


