
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

เบลเกรด - TOPOLA OPLENAC – ชะลาติบอร์ – มิเรเซว่า - DJURDJEVICA TARA  
 ดูร์มอร์เทอร์ – โคลาซิน - OSTEROG-พอดกอรีตซา - กอตอร์ - พเีรส – เทรยินจิ -โพซิเทล - เคร็ปจิน่า - คราวิซ 

 มอสสตาร์ - บลากายจ์-คอนยิค-ทราฟนิค - จาจ์ส – ซาราเจโว 
 

ทวัรย์ุโรป : รหสั EUR1973 



ก าหนดการเดินทาง 
04-14ธ.ค.  // 25ธ.ค.2562-04ม.ค.2563 // 21-31ม.ค. // 13-23ก.พ. // 19-29มี.ค.  

07-17เม.ย. // 25เม.ย.-05พ.ค. // 01-11พ.ค. // 01-11มิ.ย. // 18-28มิ.ย. 2563 
( กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพือ่ความสะดวกในการยื่นวซ่ีา) 
วนัที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - เบลเกรด 
18.30 พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิชแอร์

ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้ความสะดวก ในการเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ 
21.45 น าท่านออกเดินทางสู่เมือง อสิตันบู  โดยสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK065 

วนัที่2   เบลเกรด  
04.10 เดินทางถึงสนามบินอสิตันบูล ประเทศตุรก ีเพือ่แวะเปลีย่นเคร่ือง 
07.40 ออกเดินทางต่อโดยสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK1081 
08.20 เดินทางถึงสนามบินเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ 

จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง 
เช้า น าท่านเดินเข้าสู่ เมืองเบลเกรด (BELGRADE) เป็นเมือง

หลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเซอร์เบีย มีการตั้ง
ถ่ิ น ฐ านค ร้ั ง แ รก ใ นบ ริ เ วณ น้ี ตั้ ง แ ต่ ส มั ย ก่ อ น ยุ ค
ประวติัศาสตร์ มีแม่น ้ าส าคัญตัดผ่านเมืองสองสาย คือ 
แม่น ้ าซาวาไหลจากทางทิศตะวนัตกเฉียงใตแ้ละมาบรรจบ
กบัแม่น ้ าดานูบ โดยจุดท่ีแม่น ้ าทั้งสองสายไหลมารวมกนั 
ถือว่าเป็นสมรภูมิท่ีดีมาแต่ยุคโบราณจึงเป็นท่ีตั้งของ ป้อม
ปราการโบราณของเบลเกรด (Belgrade Fortress) จากนั้น
น าท่านชมร้านกาแฟ QUESTION MARK (?) ร้านอาหาร 
ดั้ งเดิมและเก่าแก่ท่ีสุดในเบลเกรด ตั้ งแต่ปี ค.ศ.1823 
จากนั้นน าท่านเข้าชม มหาวิหารเซ็นต์ ซาวา ( ST.SAV 
TEMPLE ) ซ่ึงเป็นโบสถค์ริสต์นิการออร์โธด๊อกซ์ท่ีใหญ่
ท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก เช่ือกนัวา่เป็นสถานท่ีเผาศพของนกับุญซาวา ซ่ึงเป็นนกับุณท่ีเคารพของชาวเซอร์เบีย 
ตวัอาคารเร่ิใสร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1935 แต่การก่อสร้างไดห้ยุดชะงกัลง จนกระทัง่มี การเร่ิมสร้างใหม่อีกร้ัง
ในปั ค.ศ. 1985 จนถึง ปัจจุบนัอาคารภยัในก็ยงัม่สมบูรณ์            

เท่ียง บริการอาหารมือ้กลางวัน 
บ่าย น าท่านเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์และหลุมฝังศพของ TITO ประธานาธิบดีของยูโกสลาเวียและผูน้ าการ

เคล่ือนไหวของประเทศในช่วงสงครามเยน็ ซ่ึงภายในจดัตกแต่งดว้ยเคร่ืองบรรณาการจากนานาประเทศ
ปืนและอาวุธมากมายท่ีใช้ในการท าการสงครามต่างๆ รวมถึงเคร่ืองแต่งกายของ นายพลติโต ผูน้ าแห่ง
ประเทศยโูกสลาเวีย 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ โรงแรมที่พกั 



พกัที่ :       HYATT REGENCY BELGRADE        หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
วนัที่3 เบลเกรด - TOPOLA OPLENAC - ชะลาติบอร์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  

น า ท่ าน เดิ นทา ง สู่ เ มื อ ง  TOPOLA,OPLENAC     
เป็นเมืองเล็กๆใจกลางเมืองเซอร์เบีย ท่ีอุดมไปดว้ย
ประวติัศาสตร์และมีช่ือเสียงดา้นการผลิตไวน์ เท่ียว
ชม โบสถ์เซนต์จอร์จ (ST.GEORGE’S CHURCH) 
และสุสานราชวงศ์ KARADJORDJEVIC ตั้งอยูบ่น
ยอดเขา Oplenac ในเมือง Topola รอบล้อมไปด้วย 
แนวหินสลับกับล าต้นคดเคี้ ยวของต้นโอ๊ก โบสถ์
เซนต์จอร์จ เป็นสถาปัตยกรรม คริสตจักรท่ีได้รับ
การออกแบบอย่างกล้าหาญด้วยฐานรูปทรงไม้
กางเขนและโดมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางลอ้มรอบดว้ยโดมขนาดเล็กส่ีจุด ถูกสร้างขึ้นในสไตล์เซอร์เบีย – 
ไบเซนไทน์ท่ีมีความแตกต่างจากท่ีอ่ืน จากนั้นน าท่านเยี่ยมชมไร่องุ่น ALEKSANDROVIC WINERY 
ข อ ง ค ร อบค รั ว  Family Aleksandrović มี ส่ ว น
เก่ียวขอ้งกับการปลูกองุ่นและการผลิตไวน์มากว่า 
100 ปี จนกระทั่งต้นสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ในปี 
1991 พวกเขาได้รับสูตรดั้ ง เ ดิมของ "Trijumf"             
ซ่ึงเป็นไวน์ท่ีดีท่ีสุดของห้องเก็บไวน์ของราชวงศ์ท่ี
ไดรั้บความนิยมก่อนสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ท าให้มี
ช่ือเสียงมาจนถึงปัจจุบนัน้ี ใหท้่านได ้ชิม ไวน์เลิศรส 
และเก็บภาพความประทบัใจ   

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองซะลาบิตอร์ (ZLAIBOR) 

เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่บนเนินเขาไดนาริค ท่ีอยู่ทางด้าน
ตะวนัตกของประเทศ เทือกเขาน้ี มีพื้นท่ีประมาณ 
300 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงบริเวณแห่งน้ี เต็มไปด้วย             
รีสอร์ทท่ีพกัตากอากาศและอยู่สูงกว่าระดบัน ้ าทะเล
ประมาณ 1,000 เมตร เป็นเมืองท่ีมีอากาศเย็นสบาย
ในหนา้ร้อนและจะมีหิมะปกคลุมตามยอดเขาในฤดู
หนาว  

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ โรงแรมที่พกั 

พกัที่ :       GRAND HOTEL TORNIK         หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
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วนัที่4 ชะลาติบอร์ - มิเลเซว่า - DJURDJEVICA TARA - ดูร์มอร์เทอร์ - โคลาซิน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
น าท่านเดินทางสู่เมือง มิเลเซว่า (MILESEVA) 
ชม โบสถ์  MILESEVA MONASTERY ก่อตั้ ง
โดย King Vladislav ภายในตกแต่ง จิตรกรรมฝา
ผนงับนผนงัซ่ึงถูกวาดโดยศิลปินผูย้ิ่งใหญ่ ไดรั้บ
การอนุรักษไ์ว ้ซ่ึงไดรั้บการยกย่องว่าเป็นผลงาน
ช้ินเอกของศิลปะไบแซนไทน์ในศตวรรษท่ี 13 
และปูนเปียกท่ีโด่งดังท่ีสุดและเป็นสัญลักษณ์
ของอารามน้ีคือ 'ทูตสวรรค์ขาว White Angel'           
จากนั้นน าท่านเท่ียวชมสะพาน DJURJEVICA 
TARA BRIDGE ชม GRAND CANYON แห่ง
ยุโรป โดยมีแม่น ้ า TARA ไหลผ่านมีความยาว
กว่า 144 กิโลเมตร โดยช่วง104กิโลเมตรแรกอยู่
ในประเทศมอนเตเนโกร และส่วนมท่ีเหลืออยูใ่น
เขตประเทศบอส การไหลผ่านของแม่น ้ า ก่อให้เกิดหุบเขาแม่น ้ าท่ีมีความลึกท่ีสุดในทวีป ซ่ึงมีความยาว
ประมาณ 82 กิโลเมตร และลึกประมาณ 1 ,300 เมตร เป็นรองเพียง GRAND CANYON ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา   

เท่ียง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเข้าสู่  อุทยานแห่งชาติ  ดู ร์มอร์เทอ ร์ DURMITOR NATIONAL PARK(UNESCO WORLD 

HERITAGE SITE) อุทยานแห่งชาติ ดูร์มอร์เทอร์ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาหินปูนท่ีสวยงามตั้งอยูท่าง
ตอนเหนือของมอนเตเนโกร และเป็นพื้นท่ีคุม้ครองท่ีใหญ่ท่ีสุดของมอนเตเนโกร ซ่ึงถือเป็นหัวใจของภูมิ
ทศัน์ท่ีมีรูปร่างเป็นธารน ้ าแข็งแม่น ้ าหลายสายและล าธารใตดิ้นท่ีฝังอยู่ในเขตสงวนชีวมณฑลธารา มียอด
เขาสูงกวา่ 2,000 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเลขึ้นเหนือท่ีราบสูงทุ่งหญา้อลัไพน์และป่าไมร้วมถึงยอด Bobotov
ท่ีมีความสูง 2,525 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล เต็มไป
ดว้ยทะเลสาบน ้าแขง็จ านวนมากท่ีรู้จกักนัในทอ้งถ่ิน
ว่า“ ภูเขาตา” ปกคลุมภูมิทศัน์ และยงัเป็นท่ีรู้จกักัน
เป็นอย่างดีในหุบเขาท่ีงดงามของ Draga, Sušica, 
Komarnica และ Tara River ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของหุบเขา
ลึกท่ีสุดในยุโรป Durmitor ขึ้ น ช่ือว่า เ ป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวยอดนิยมซ่ึงมีช่ือเสียงด้านการปีนเขาการ
ปีนเขาการปีนเขาและการพายเรือแคนูอีกดว้ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง โคลาซิน (KOLASIN) 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ โรงแรมที่พกั 

พกัที่ :      BIANCA RESORT           หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

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


วนัที่5  โคลาซิน - OSTEROG - พอดกอรีตซา 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ เ มื อ ง  พ อ ด ก อ รี ต ซ า 

(PODGORICA) พาท่านขึ้นรถมินิแวนเพื่อ         น า
ท่ าน เดิ นทา ง สู่ เ มื อ ง  OSTEROG  ชม โบส ถ์  
MANASTIR OSTROG หน่ึงในส านัก นักบวช
นิกายเซอร์เบียออร์โธด๊อกท่ีใหญ่ท่ีสุดในแถบบอล
ข่านตัง่อยูท่างตอนกลางของมอนเตเนโกร สร้างขึ้น
ในปี  1655   เพื่ อ อุ ทิศให้แ ก่  SVETI VASILIJE 
OSTROSKI ก่อสร้างในบริเวณช่องว่างบริเวณแนว
หน้าผาสูงชันบนหินขนาดใหญ่ทีมีช่ือว่า OSTROSKA GREDA ท าให้ผูค้นมากมายหลงัไลหเขามาด้วย
ความศรัทธาและลกัษณะการก่อสร้างท่ีมีความแปลกตา 

เท่ียง บริการอาหารมือ้กลางวัน  
บ่าย น า ท่ า น เ ท่ี ย ว ช ม เ มื อ ง  พ อ ด ก อ รี ต ซ า 

(PODGORICA) เ มืองหลวงของ  มอนเตเนโก
รผ่านชมสถานท่ีต่างๆ รอบเมืองพอดกอรีตซา ช่ือ 
พอดกอรีตซา ในภาษาเซอร์เบียเ ม่ือแปลตาม
ตวัอกัษรจะมีความหมายว่า "ใตก้อรีตซา" กอรีตซา 
หมายถึง ภูเขาลูกเล็กๆเป็นช่ือของเขาลูกหน่ึงซ่ึง
สามารถมองลงไปเห็นเมืองน้ีได ้อิสระให้ท่านได้
เลือกซ้ือของท่ีระลึก 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ โรงแรมที่พกั 

พกัที่ :       RAMADA PODGOTCA          หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
วนัที่6  พอดกอรีตซา - กอตอร์ - พเีรส - เทรยินจิ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

เดินทางสู่ เมืองกอตอร์ (KOTOR) ตั้งอยู่ริมอ่าวท่ี
สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกเมืองหน่ึง และเป็น
เมืองท่ีได้รับขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน” น าท่านชมความงดงามของเมืองกอ
ตอร์เป็นเมืองท่ีสร้างภายในก าแพงสูง (City Wall) 
ซ่ึงแบ่งตวัเมืองเป็น 2 ส่วนคือ เมืองเก่า (Old town) 
เมืองเก่าของกอตอร์เป็นเมืองท่ีไดรั้บการอนุรักษ์
ไวเ้ป็นอย่างดีตามแบบฉบบัของยุคกลางท่ีสร้างขึ้นระหว่างศตวรรษท่ี 12 และ 14 สถาปัตยกรรมยุคกลาง
และมรดกทางวฒันธรรมมากมาย ท าให้กอตอร์เป็นหน่ึงในมรดกโลกทางประวติัศาสตร์โดยก าแพงเมือง
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แห่งน้ีสร้างโดยชาวเวนิส สถาปัตยกรรมในเมืองส่วนใหญ่ยงัไดรั้บอิทธิพลจากชาวเวนิสเช่นกนั                น า
ท่านเดินทางสู่เมือง พเีรส PERAST   

เท่ียง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  
บ่าย น าท่านนั่งเรือชมโบสถ์กลางน ้า LADY OF 

ROCK โบสถ์คริสนิยากโรมนัคาทอลิก ตัง่อยู่
บริเวณอ่าว คอตอร์ สร้างขึ้ นในปี1632 เป็น
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดบนเกาะ ดา้นใน
มีภาพวาดอนังดงามผลงานของ Tripo kokolja 
ศิลปินช้ือดงัใน ศตวรรษท่ี17 กวา่70ช้ิน  น าท่าน
เดินทางสู่เมือง เทรยินจิ (TREBINJE) 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ โรงแรมที่พกั 

พกัที่ :      HOTEL PANORAMA          หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
วนัที่7  เทรยินจ ิ-  โพซิเทล - เคร็ปจิน่า - คราวซิ- มอสสตาร์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
  น าท่านชมเมือง เทรยินจิ TREBINJIE ตัง่อยู่บนฝ่ังแม่น ้ า Trebisnjica แต่เดิมรุ่งเรืองขึ้นมาจากโรงสีท่ีใช้

พลงัน ้ า จนกระทัง่มีการสร้างเขื่อน Grancarevo ซ่ึงอยู่เหนือขึ้นไป 15 กม. ซ่ึงมีผลกระทบต่อโรงสีท าให้
โรงสีซบเซาลงเน่ืองจากพลังน ้ าหายไปแล้ว ชมสะพานเก่าแก่ท่ีสร้างตั้ งแต่ปี 1574 สมัยออตโตมัน 
(Arslanagic) ท่ีอยู่บริเวณเหนือเขื่อน ถูกทะเลสาบกลืนกินเขา้ไป จึงมีการยา้ยสะพานหิน ซ่ึงอยู่เหนือแม่น ้า
ขึ้นไป 7กม. โดยถอดหินทีละกอ้นแลว้น ามาประกอบใหม่อยู่กลางเมือง Trebinje จากนั้นน าท่านเท่ียวชม
RADIMLIJ STECAK TOMBSTONES (UNESCO WORLD HERITAGE SITE) หน่ึงในอนุสรณ์
สถานยุคกลางท่ีส าคัญท่ีสุดในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เป็นสุสานใตดิ้นมีความเป็นเอกลกัษณ์ความ
เฉพาะเจาะจง ส าหรับบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
เรียกว่า  STECAK เป็นหลุมฝังศพในยุคกลางท่ี
ส าคญัด้วยจ านวนและศิลปะการแกะสลกัหินท่ีมี
ขนาดใหญ่รูปทรงเรขาคณิต บางช้ินกะสลกัรูปทรง
คลา้ยบา้นลกัษณะหลงัคาเอียงเพื่อเป็นสัญลษัณ์ใน
ชีวิตหลงัความตาย ยงัถือเป็นสุสานท่ีมีมูลค่ามาก
ท่ี สุด  แวะชม เมื อง  โพ ซิ เทล  POCITETELJ               
เป็นหมู่บา้นท่ีมีก าแพงลอ้มรอบและมีวิวฒันาการ
มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี16 ถึงศตวรรษท่ี18ในช่วงยุค
กลางและออตโตมนัสถาปัตยกรรมส่วนท่ีสร้างดว้ย
หินของเมืองจะมีความซบัซอ้นและสวยงดงาม 

เท่ียง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร   
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง เคร็ปจิน่า CAPLJINA เพือ่
น าท่านชมพพิธิภัณฑ์ พรม CARPET MUSEUM 
ให้ท่านได้ชมศิลปวฒันธรรมขึ้นช่ือประจ าเมือง 
นั้นคือการทอพรมท ามือ อนัสวยงามท่ีสืบต่อกนั
มารุ่นสู่รู่น ด้วยความรู้และการเอาใจใส่ท่ีมาจาก
การทุ่มเทท างานเป็นเวลาหลายปี  ท าให้เกิดงาน
แฮนเมดท่ีมดงามและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั น า
ท่านเดินทางสู่เมือง คราวิซ (KRAVICE) น าท่าน
เข้าชมน ้าตกคราวิซ (KRAVICE WATERFALL) โดยบริการนั่งรถไฟขนาดเล็ก ในการเดินทาง น าท่าน
ชมน ้ าตกขนาดใหญ่บนแม่น ้ าทรีบาแซท (RIVER TREBLZAT) มีความสูงอยู่ท่ีประมาณ เมตร และ จาก25
ปลายน ้ าตก ถึงรัศมีโดยรอบทะเลสาบ  กว้าง

ประมาณ 125 เมตร และในช่วงฤดูร้อน จะร้อน
มากซ่ึงเป็นอิทธิพลในแถบเมติเตอร์เรเนียน 
อาจจะด้วยเหตุผลน้ีท าให่บริเวณชายหาทของ
ทะเลสาบแห่งน้ีเป็นท่ีนิยมในการอาบแดด ปิกนิค 
และกิจกรรมอ่ืนๆ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพ
บริเวณน ้ าตก และชายหาดริมทะเลสาบ น าท่าน
เดินทางสู่ เมืองมอสตาร์ (MOSTAR)  

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ โรงแรมที่พกั 

พกัที่ :       HOTEL MEPAS             หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง      
วนัที่8  มอสสตาร์-บลากายจ์-คอนยิค-ซาราเจโว 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าท่านชม เมืองมอสตาร์ (MOSTAR) เมืองซ่ึง
เ ต็ ม ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม ง ด ง า ม ขอ ง ธ ร ร มช า ติ
สถาปัตยกรรม มอสตาร์เป็นเมืองท่ีเคยถูกระเบิด
คร้ังใหญ่และโดนผลกระทบในช่วงสงคราม
ระหว่างเซิร์บกับโครแอต มอสตาร์เป็นเมืองท่ี
ใหญ่เป็นอนัดับ 5 ของประเทศ ตั้งอยู่บนแม่น ้ า
เนเรทวา(Neretva)ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นพรมแดน
กั้นวฒันธรรมของสองทอ้งถ่ิน คือทางฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้าจะเป็นส่วนของศาสนาอิสลามคือเป็นส่วนท่ี
เป็นท่ีตั้งของสุเหร่าและบา้นเรือนแบบชาวเตอร์กิสส่วนฝ่ังตะวนัตกจะเป็นส่วนของศาสนาคริสต์แบบ
คาทอลิก อนัเป็นท่ีตั้งของโบสถแ์ละท่ีอยูข่องนกับวช ปัจจุบนัมอสตาร์เป็นเมืองท่ีสวยงามและโด่งดงัท่ีสุด
อีกแห่งหน่ึงประเทศของบอสเนีย ค าว่า มอสตาร์ มาจากค าว่า  “The Bridge  Keepers” หมายถึงชาวมอ
สตาร์ท่ีคอยดูรักษาสะพานท่ีตั้งอยู่เหนือแม่น ้ าเนเรทวา ซ่ึงในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ.2005 องคก์รยเูนสโก 
(UNESCO) ไดย้กให้สะพานโบราณรวมไปถึงบริเวณพื้นท่ีใกลเ้คียงท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดของสะพานให้อยู่ใน
รายช่ือมรดกโลกของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา จากนั้นเดินทางกลับไปยงัท่ีพักในเมืองมอสตาร์                  
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เดินทางไปชมเมืองเก่าบลากายจ์   ซ่ึงเป็นหมู่บ้านในเมือง KASABAK ท่ีมีองคป์ระกอบของสถาปัตยกรรม
ออตโตมันและเมดิเตอร์เรเนียน น าชมบ้านแบบ
เติร์ก(TURKISH HOUSE) ซ่ึงเหลืออยู่เพียงไม่ก่ี
หลงัในโมสตาร์ ปัจจุบนัเจา้ของบา้นยงัคงเป็นชาว
บอสเนียนเช้ือสายเติร์ก มีเวลาให้ท่านอิสระเดินช้
อปป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ินตามอธัยาศยั พิเศษให้ท่านได้
ลิม้รถกาแฟพร้อมขนมสไตล์ตุรก ี

เท่ียง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย น าท่านชมเมือง คอนยิค (KONJIC) ตัง่อยูร่ะหวา่ง

เมือง ซารางแยโวและโมสตาร์ เป็นเมืองเล็กๆอยู่
ติดริมแม่น ้ าลอ้มรอมไปดว้ยหุบเขาโดยมีเทือกเขา 
PRENJ เป็นฉากหลงั ท่ีมีช่ือเสียง เร่ืองงานฝีมือไม้
แกะสลัก (WOODCARVE) ชมสะพานเก่าแก่  
STARI KAMENI MOST U KONJICU พาดผ่าน
แม่น ้า NERETVA สร้างตัง่แต่ปี ค.ศ. 1682 ระหว่าง
ทางผ่านชม แม่น ้ าจาบลานิก้า  (JABLANICA 
LAKE) แม่น ้ าสายหลัก  ท่ี มีความยาว ถึง  13 
กิโลเมตร มีความลึกถึง 80 เมตร ทอดยาวจากเมือง
จาบลานิกา้จนถึงเมืองคอนยิค แม่น ้ าแห่งน้ียงัเป็น
สถานท่ีพกัผอ่นและท ากิจกรรม ดว้ยความสวยงาม
ของแม่น ้าท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง  
จากนั้นน าท่านชม เมืองซาราเจโว (SARAJEVO)  

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ โรงแรมที่พกั 

พกัที่ :      HOTEL RADON PLAZA                หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
วนัที่9  ซาราเจโว - ทราฟนิค - จาจ์ส - ซาราเจโว 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 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) เท่ียวชมเมืองเก่าแก่ท่ีเฟ่ืองฟูสมัย 
ออตโตมนัเขา้ยึดครอง เป็นเมืองท่ีตัง่อยู่ใจกลาง
ประเทศและอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงนกั ทราฟนิ
คถือก าเนิดขึ้นในสมัยโรมันแต่เจริญเฟ่ืองฟูใน
สมยัการปกครองของราชอาณาจกัรบอสเนียและ
สมยัออตโตมนัเขา้ยึดครอง เป็นอดีดเมืองหลวง
ของออตโตมนัแห่งบอสเนียเป็นระยะเวลา 150 ปี ตัง่แต่ปี ค.ศ. 1697-1850ในปัจจุบนัยงัคงเห็นมสัยดิเก่าก่ีท่ี
ใช้สถาปัตยกรรมอิสลามอนัวิจิตรงดงามท่ีรอดพน้จากสงครามกลางเมืองมาได ้และทราฟนิคยงัเป็นบา้น
เกิดของ ฮีโว อานดริช กวีผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบลสาขาวรรณกรรม และเป็นเมืองท่ีท า ชวาป้ี (อาหารพื้นเมือง) 
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ไดอ้ร่อยท่ีสุดในประเทศดว้ย ชมปราสาท ทราฟนิค  (STARI GRAD TRAVNIK) ตั้งอยูบ่นไหล่เขาพลาวา
โวด้า ซ่ึงตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยก าแพงหินท่ีขาวสะอาด ให้ท่านได้ชมวิวมุมสูง ท่ายจะได้ชม
บรรยากาศเมืองท่ีน่ารักแห่งน้ี จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ เมือง จาจ์ส  (JAJCE)  

เท่ียง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย น าท่านชมเมือง จาจ์ส (JAJCE) เป็นเมืองท่ีตัง่อยูต่อนเหนือน ้าตกมีความสวยงามมาก เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ี

มีช่ือเสียงมากอีกแห่งหน่ึงท่ีได้รับขนานนามถึงวิว
ธรรมชาติท่ีสวยงาม น าท่านเข้าชม น ้ าตกพลิวา 
(PLIVA WATERFALLS) น ้ าตกพลิวาตั่งอยู่กลาง
เมืองจาจ์ส เป็นน ้ าตกท่ีน่าประทบัใจในจะวนัตกเฉียง
ใต้ และยงัติดอันดับน ้ าตกท่ีสวยท่ีสุดในโลก น ้ าตก
แห่งน้ีมีความสูงอยูท่ี่ประมาณ 22 เมตร เป็นน ้าตกท่ีอยู่
ระหว่าง  จุดบรรจบของแม่น ้ าพลิวาและแม่น ้ าวรีบาส
และใกลก้นันั้นมีทะเลสาบขนาดเล็กและขนาดใหญ่ท่ี
สวยงามซ่ึงเกิดจากแม่น ้ าพลิวาอีกด้วย น าท่านชม
ถ่ายรูป WATER MILLS โรงสีเก่าแก่แห่งเดียวตั่งท่ี
อยู่บนแม่น ้ า พลิวา โดยสมยัก่อนโรงสีแห่งน้ีชาวบา้น
ทอ้งถ่ินไดมี้การใชใ้นการบดขา้วสาลีให้เป็นแป้งเพื่อ
เป็นสะเบียงอาหาร แก่ทหารสมยัสงคารมโลกคร้ังท่ี
สอง ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบั ซาราเจโว   

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ โรงแรมที่พกั 

พกัที่ :       HOTEL RADON PLAZA          หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
วนัที่10  ซารางเยโว-กรุงเทพ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านเข้าชม อุโมงค์แห่งความหวัง TUNNEL 

OF HOPE เป็นอุโมงค์ท่ีขุดขึ้นมาในยุคสงคราม
กลางเมืองเพื่อล าเลียงอาหาร และทหาร Serb 
Forces ท่ีอยู่ตามภู เขาล้อมรอบเมือง ระหว่าง
สงครามกลางเมือง จะมีนักแม่นปืนของเซิร์บ
ประจ าอยู่ ถา้ใครออกมาจากบา้นก็จะถูกยิง ท าให้
ชาวเมืองแทบจะอดตาย ท าให้มีการขุดอุโมงค์น้ี
ขึ้นมาเพื่อล าเลียงน ้ า อาหาร และทหาร ก็เลยเรียก
อุโมงคน้ี์ว่า Tunnel of hope (อุโมงคแ์ห่งความหวงั) โดยอุโมงคน้ี์มีความยาวประมาณ 800 เมตร ขุดผ่านใต้
รันเวยข์องสนามบินซาราเยโว จากน้ันน าท่านเข้าสู่ย่าน BASCACIJA เป็นจตุัรัสกลางเมืองอนัเก่าแก่ซ่ึง
เป็นศูนยก์ลางประวฒิัศาสตร์และวฒันธรรมของเมือง สร้างขึ้นตัง่แต่ศตวรรษท่ี15 เม่ือ Isd-Beg Lsakovic 
ไดค้น้พบ เมือง ซาราเยโว บริเวณกลางจตุัรัสมีน ้าพุ SEBILIJ  สไตล ์ออตโตมนั BASCACIJA เป็นยา่นบาร์

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


ซาร์เก่า โดยปัจจุบนัไดก้ลายเป็นถนนสายหลกัของเมือง
ซารางเยโว ตัง่อยูบ่ริเวณส่วนเมืองเก่า  เตม็ไปดว้ยร้านคา้ 
ร้านของของท่ีระลึก มีเวลาให้ท่านอิสระเดินเลือกซ้ือ
ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น   
บ่าย น าท่านขึน้เคเบิลคาร์ขึน้สู่ บนเทือกเขา TREBEVIC ให้

ท่านเพลิดเพลินกับทศันียภาพ ชมวิวความมดงามของ
เมือง ซารางเยโวจากมุมสูงแบบ พาโนราม่า เคเบิลคาร์
แห่งน้ีได้มีการเปิดใช้ในปี1959 มีการปรับปรุงก่อสร้าง
และพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน เน่ืองจากผลกระทบทาง
สงครามตลอดหลายปีท่ีผ่านมา บริเวณบนเทือกเขา 
TREBEVICยัง เ ป็นสถานท่ีจัดการแข่งขันโอลิมปิก
ใ น ช่ ว ง ฤ ดู ห น า ว  SARAJEVO OLYMPIC 
BOBSLEIGH84 อีกด้วย   ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ 
สนามบิน 

21.10 น าท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK284 

วนัที่11  กรุงเทพ 
00.05 เดินทางถึงสนามบินอสิตันบูล ประเทศตุรก ีเพือ่แวะเปลีย่นเคร่ือง 
01.25 ออกเดินทางต่อโดยสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์เท่ียวบินท่ี TK064 
15.00 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศ
ที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้ งน้ีการตัดสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

 

อตัราค่าบริการ 

ช่วงออกเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

ธ.ค.2562 - มิ.ย.2563 95,900 95,900 95,900 15,000 

**พเิศษเดินทางสงการต์** 

07-17 เม.ย. 2563 
109,900 109,900 109,900 17,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

 
 
 
 



อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ - เบลเกรด - ซารางเยโว - กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบไุวใ้นรายการพร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ  เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  

 ค่าทิปพนกังานขบัรถและทิปไกดท์อ้งถ่ินบริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอบุติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า  

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน(หากท่านประทับใจในการบริการ) 
 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระเงินมดัจ า จ านวน 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงั
บริษทัฯ และค่าใชจ้่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ 
ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ
เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

เมื่อท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคารดงัต่อไปนี ้ 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จ ากัด ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 

 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองท่ีนั่งครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

• กรณีวีซ่าท่ีท่านยื่นไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว่้าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการย่ืนวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัขึ้นไป -  เก็บค่าใชจ้่าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัขึ้นไป  -  เก็บค่าใชจ้่าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการยืน่ขอวซ่ีา VISA  

 หนังสือเดินทางท่ีเหลอือายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 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 ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอืน่ๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ท้ังนีเ้พื่อให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่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 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคนืให้ทา่นหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


