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ก าหนดการเดินทาง 

วนัแรกของการเดินทาง (1)      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

23.00 น. สมาชิกทุกทา่นพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 4 

เคาน์เตอร์ สายการบินกาตาร ์แอรเ์วย ์(เคาน์เตอร ์Q) พรอ้มเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสมัภาระและบตัรท่ี

น่ังบนเคร่ือง 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2)     ซารางเยโว - ชมเมือง 

02.10 น. ออกเดินทางสู ่กรงุโดฮา ประเทศกาตาร ์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เท่ียวบินท่ี QR 837 

05.30 น. เดินทางถึง ประเทศกาตาร ์ใหท้า่นแวะพกัเปล่ียนเคร่ือง (ใชเ้วลาเปล่ียนเคร่ืองประมาณ 2 ชัว่โมง) 

08.05. น. ออกเดินทางสู ่เมืองซารางเยโว โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เท่ียวบินท่ี QR 293 

11.15 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาติซารางเยโว ประเทศบอสเนีย หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

แลว้ 

เที่ ยง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

บา่ย น าทา่นเขา้สู ่เมือง ซารางเยโว (SARAJEVO) เป็นเมืองหลวงท่ีใหญท่ี่สุดของประเทศบอสเนีย ใหท้า่นได ้

เพลิดเพลินไปกบัประวติัศาสตร์และความงามของสภาปัตยกรรม หลากหลายรูปแบบท่ียงัคงสภาพเดิมเป็น

เอกลกัษณ์ ชมโบสถ  ์THE CATHEDRAL OF JESUS’ 

SACRED HEART โบสถ์ขนาดใหญท่ี่สุดของประเทศ

บอสเนีย เม่ือปี 1889 เป็นสถาปัตยกรรมแบบ นีโอ-

กอธิค โดยบริเวนดา้นหน้ามีรอยหยดเลือดจ าลองเพ่ือ

ร าลึกถึงเหตุการสูญเสียครั้งใหณ่ของประเทศ ชมมสัยิด 

EMPEROR’S MOSQUE มสัยิดแบบออตโตมนั สรา้ง

ข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1457 หลังจากออโตมันไดป้กครอง

บ อส เนี ย  พ าท่าน ย ้อ น อ ดี ด ต าม ห า จุ ด เป ล่ี ย น

ประวติัศาสตร์ซ่ึงเป็นชนวนตน้เหตุของสงครามโลกครั้ง

ท่ี 1 บริเวณสะพานขา้มแมน่ ้า MILJACKA  

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 

จากน้ันน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ   PRESIDENT HOTEL  หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)     ซารางเยโว - ทราฟนิค - จาจส์ - ชมน ้าตกพลิวา - บีฮชั 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   

น าทา่นออกเดินทางสู ่เมืองทราฟนิค (TRAVNIK) 1.30ชม./91กม. เที่ ยวชมเมืองเกา่แกท่ี่เฟ่ืองฟสูมยั ออต

โตมนัเขา้ยึดครอง เป็นเมืองท่ีต ัง่อยูใ่จกลางประเทศและอยูไ่มไ่กลจากเมืองหลวงนัก ทราฟนิคถือก าเนิดข้ึนใน

สมยัโรมนัแตเ่จริญเฟ่ืองฟใูนสมยัการปกครองของราชอาณาจกัรบอสเนียและสมยัออตโตมนัเขา้ยึดครอง 

เป็นอดีดเมืองหลวงของออตโตมนัแหง่บอสเนียเป็น

ระยะเวลา 150 ปี ตั่งแตปี่ ค.ศ. 1697 -1850ใน

ปัจจุบ ันยังคงเห็นมัสยิดเก่าก่ีท่ีใชส้ถาปัตยกรรม

อิสลามอนัวิจิตรงดงามท่ีรอดพน้จากสงครามกลาง

เมืองมาได ้และทราฟนิคยังเป็นบา้นเกิดของ ฮีโว 

อานดริช กวีผูไ้ดร้ับรางวลัโนเบลสาขาวรรณกรรม 

และเป็นเมืองท่ีท  า ชวาป้ี (อาหารพ้ืนเมือง) ไดอ้ร่อย

ท่ีสุดในประเทศดว้ย ชมปราสาท ทราฟนิค (STARI 



GRAD TRAVNIK) ตัง้อยูบ่นไหลเ่ขาพลาวาโวดา้ ซ่ึงตวัปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหินท่ีขาวสะอาด ให ้

ทา่นไดช้มวิวมุมสูง ทา่ยจะไดช้มบรรยากาศเมืองท่ีน่ารักแหง่น้ี จากน้ันน าทา่นออกเดินทางสู่ เมือง จาจส์ 

(JAJCE)  

เที่ ยง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  น าทา่นชมเมือง จาจส์ (JAJCE) 1.15ชม./68กม. เป็นเมืองท่ีต ัง่อยูต่อนเหนือน ้าตกมีความสวยงามมาก เป็น

เมืองทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากอีกแห่งหน่ึงท่ีไดร้ับ

ข น า น น า ม ถึ ง วิ ว ธ ร ร ม ช า ติ ท่ี ส ว ย ง า ม                                

น า ท่ า น เข ้ า ช ม  น ้ า ต ก พ ลิ ว า  (PLIVA 

WATERFALLS) น ้าตกพลิวาตัง่อยูก่ลางเมืองจาจส์ 

เป็นน ้าตกท่ีน่าประทบัใจในจะวนัตกเฉียงใต ้และยงั

ติดอนัดบัน ้าตกท่ีสวยที่ สุดในโลก น ้าตกแหง่น้ีมีความ

สูงอยูท่ี่ประมาณ 22 เมตร เป็นน ้าตกท่ีอยูร่ะหวา่ง  

จุดบรรจบของแมน่ ้าพลิวาและแมน่ ้าวรีบาสและใกล ้

กนัน้ันมีทะเลสาบขนาดเล็กและขนาดใหญท่ี่สวยงามซ่ึงเกิดจากแมน่ ้าพลิวาอีกดว้ย ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่น

เดินทางตอ่เขา้สู ่เมือง บีฮชั (BIHAC)  2.15ชม./155กม.  เป็นเมืองท่ีต ัง่อยูริ่มฝั่งแมน่ ้ายูน่า และยงัมีคาเฟ่

ตัง่อยูริ่มฝั่งแมน่ ้าเป็นยอ่มๆลอ้มรอบริมฝั่งแมน่ ้า  

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 

จากน้ันน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ   HOTEL EMPORIUM หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (4)     บีฮชั - หมู่บา้นโอราซาส - UND NATIONAL PARK - น ้าตกสตรคับุค - โมสตาร ์

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

เมืองบีฮัช (BIHAC) เป็นเมืองในรัฐอู

นา-ซานาประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวี

นา ตั้งอยู ่ทางทิศเหนือ -ตะวันตกของ

ประเทศ บนฝั่งแม่น ้ าอูนาใกลช้ายแดน

ประเทศโครเอ เชี ย ซ่ึ ง เคยอ ยู่ใต ้การ

ปกครองของประเทศตุรกีจนถึง ค.ศ. 

1878 น าทา่นออกเดินทางเขา้สู่ อุทยาน

แหง่ชาติ Una อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือ

ของบอสเนียใกลช้ายแดนโครเอเชีย จากน้ันน าทา่นเขา้ชม น ้ าตกสตรคัคิบุค (STRBACKI BUK 

WATERFALL) 50นาที/30กม.  ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือระหวา่งประเทศบอสเนีย เฮเซอร์โกวีน่า กบั 

โครเอเชีย น ้าตกแหง่น้ีเป็นน ้าตกท่ีมีความสูงถึง 24.5 เมตร และเป็นน ้าตกท่ีมีความงดงามท่ีสุดในอุทยาน

แหง่ชาติยูน่า อิสระใหท้า่นไดถ้า่ยรูปวิว  

เที่ ยง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น า ท่ า น ช ม  ห มู่ บ ้ า น โ อ ร า ซ า ส 

(ORASAC VILLAGE) 30น า ที /10กม . 

เป็นหน่ึงในเมืองเกา่ของอุทยานแหง่ชาติยู

น่า มีป้อมปราการและหมูบ่า้นเป็นแบบยุค

กลาง ตัง้อยูบ่นเนินเขาโอราซาส หมูบ่า้น

แห่งน้ีสรา้งข้ึนระหวา่งศตวรรษท่ี 13 และ 



15 ทุกวนัน้ียงัคงมีก าแพงเมืองท่ีคอ่นขา้งสมบูรณ์ มีประตู และหอคอย ใกล ้ๆ  ยงัมีมสัยิดและหออาซานในยุค

ออตโตมนัอีกดว้ย     จากน้ันน าทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองโมสตาร ์(MOSTAR) 4.20ชม./272กม. 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 

จากน้ันน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ   HOTEL MAPAS หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง (5)     โมสตาร ์- บลากายจ ์- น ้าตกคราวิซ – โมสตาร ์ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าทา่นเดินทางสูเ่มือง บลากายจ ์(BLAGAJ) 20นาที/13กม. น าทา่นชม ตลาดเทปา ซ่ึงเป็นเขตเมือง

เกา่ท่ีไดร้ับการอนุรักษ์และยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลก

น าทา่นเดินชมเมืองเกา่แห่งน้ีท่ีเต็มไปดว้ยร้านคา้

มากมาย   เข้าชมบ้านแบบ เติ ร์ก  (Turkish 

House)  ซ่ึ ง เห ลื อ อ ยู่ เ พี ย ง ไ ม่ ก่ี ห ลั ง ใน โ ม

สตาร์ ปัจจุบนัเจา้ของบา้นยงัคงเป็นชาวบอสเนียน

เช้ือสายเติร์ก มีเวลาใหท้า่นอิสระเดินชอ้ปป้ิงสินคา้

ทอ้งถ่ินตามอธัยาศยั น าทา่นเดินทางสู่ เมือง ครา

วิซ (KRAVICE) 50นาที/45กม. เขา้ชมน ้าตก

ครา วิซ  (KRAVICE WATERFALL) เป็ นน ้ าตก

ขนาดใหญบ่นแมน่ ้าทรีบาแซท (RIVER TREBLZAT) 

มีความสูงอยู่ท่ีประมาณ25เมตร และ จากปลาย

น ้าตก ถึงรัศมีโดยรอบทะเลสาบ กวา้งประมาณ 125 

เมตร และในชว่งฤดูรอ้น จะรอ้นมากซ่ึงเป็นอิทธิพล

ในแถบเมติเตอร์เรเนียน อาจจะดว้ยเหตุผลน้ีท  าให่

บริเวณชายหาทของทะเลสาบแหง่น้ีเป็นท่ีนิยมในการ

อาบแดด ปิกนิค และกิจกรรมอ่ืนๆ อิสระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพบริเวณน ้าตก และชายหาดริมทะเลสาบ  

เที่ ยง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

บ่าย  น าทา่นออกเดินทางกลบัสู ่เมือง เมืองโมสตาร ์(Mostar) 1.00ชม./45กม. ประเทศบอสเนียและเฮอเซ

โกวีน่า เมืองโมสตาร์ เป็นเมืองท่ีเคยถูกระเบิดครั้ง

ใหญ่และโดนผลกระทบในช่วงสงครามระหวา่ง

เซิร์บกับโครแอต โมสตาร์เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็น

อนัดับ 5 ของประเทศ ตัง้อยู ่บนแม่น ้ าเนเรทวา 

(Neretva) ซ่ึ ง เป รียบเส มือน เป็นพรมแดนกั้น

วฒันธรรมของสองทอ้งถ่ิน คือทางฝั่งตะวนัออก

ของแมน่ ้าจะเป็นส่วนของศาสนาอิสลามคือเป็น

สว่นท่ีเป็นท่ีตัง้ของสุเหร่าและเตอร์กิสเฮาส ์สว่นฝั่ง

ตะวนัตกจะเป็นสว่นของศาสนาคริสตแ์บบคาทอลิก อนัเป็นท่ีตัง้ของโบสถแ์ละท่ีอยูข่องนักบวช ปัจจุบนัโม

สตาร์เป็นเมืองท่ีสวยงามและโดง่ดงัท่ีสุดอีกแหง่หน่ึงประเทศของบอสเนีย ค าวา่ โมสตาร์ มาจากค าวา่ “The 

Bridge Keepers” หรือแปลวา่ ชาวโมสตาร์ท่ีคอยดูรักษาสะพานท่ีตัง้อยูเ่หนือแมน่ ้าเนเรทวา่  

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 

           จากน้ันน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ   HOTEL MAPAS หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 



วนัท่ีหกของการเดินทาง (6)     โมสตาร ์- คอนยิค - ซารางเยโว 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าทา่นเดินทางสูเ่มือง คอนยิค (KONJIC)       1.15ชม./70กม. ตัง่อยูร่ะหวา่งเมือง ซารางแยโวและ

โมสตาร์  เป็นเมืองเล็กๆอยูติ่ดริมแมน่ ้าลอ้มรอมไป

ดว้ยหุบเขาโดยมีเทือกเขา PRENJ เป็นฉากหลงั ท่ีมี

ช่ือเสียง เร่ืองงานฝีมือไมแ้กะสลกั (WOODCARVE) 

ช ม ส ะ พ าน เก่ า แ ก่  STARI KAMENI MOST U 

KONJICU พาดผา่นแมน่ ้า NERETVA สรา้งตัง่แตปี่ 

ค.ศ. 1682  ระหวา่งทางผา่นชม แมน่ ้า จาบลานิกา้ 

(JABLANICA LAKE)      แมน่ ้าสายหลัก ท่ีมีความ

ยาวถึง 13 กิโลเมตร มีความลึกถึง 80 เมตร ทอด

ยาวจากเมืองจาบลานิกา้จนถึงเมืองคอนยิค แมน่ ้าแหง่น้ียงัเป็นสถานท่ีพกัผอ่นและท ากิจกรรม ดว้ยความ

สวยงามของแมน่ ้าท่ีดึงดูดนักทอ่งเที่ ยวเขา้มาอยา่งตอ่เน่ือง 

เที่ ยง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

บา่ย  จาก น้ั นน าท่าน เดิน ทาง สู่ เมื อง ซารางเย โว 

(SARAJEVO) 1ชม./60กม.น าท่านเขา้สู่ย ่าน 

BASCACIJA เป็นจตุัรัสกลางเมืองอนัเกา่แกซ่ึ่งเป็น

ศูนยก์ลางประวฒิัศาสตร์และวฒันธรรมของเมือง 

สรา้งข้ึนตัง่แตศ่ตวรรษท่ี15 เม่ือ Isd-Beg Lsakovic 

ไดค้น้พบ เมือง ซาราเยโว บริเวณกลางจตุัรัสมีน ้าพุ 

SEBILIJ  สไตล์ ออตโตมัน BASCACIJA เป็นย่าน

บาร์ซาร์เกา่ โดยปัจจุบนัไดก้ลายเป็นถนนสายหลกัของเมืองซารางเยโว ตัง่อยู ่บริเวณสว่นเมืองเกา่  เต็มไป

ดว้ยรา้นคา้ รา้นของของท่ีระลึก มีเวลาใหท้า่นอิสระเดินเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 

           จากน้ันน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ   PRESIDENT HOTEL  หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7)     ซารางเยโว 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  พกั  

  ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางสู ่สนามบิน 

12.35 น.  เหิรฟ้ากลบัสู ่กรงุโดฮา โดย สายการบินกาตาร ์แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR 294 

18.45 น.  ถึงสนามบิน กรงุโดฮา รอเปล่ียนเคร่ือง ประมาณ 2 ชัว่โมง 

20.05 น.  เหิรฟ้ากลบัสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินกาตาร ์แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR 830 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง (8)     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

07.05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
 
 
 
 



หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การ

ล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณใ์นต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือ

ความปลอดภัยในการเดินทาง โดย  ไดม้อบหมายให ้หัวหน้าทัวรผู์น้ าทัวร ์มีอ านาจตัดสินใจ ณ 

ขณะนั้นทัง้น้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
อตัราคา่บริการ 

ชว่งออกเดินทาง 

 

ผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

( มีเตียงเสริม ) 

พกัทา่นเดียว / หอ้ง 

จา่ยเพ่ิม 

 

ก.ย.-ธ.ค. 2562 55,900 55,900 55,900 12,000 

**พิเศษเดินทางชว่งปีใหม*่* 

28ธ.ค.-04ม.ค. 2563 

65,900 65,900 65,900 15,000 

ม.ค.-มี.ค. 2563 55,900 55,900 55,900 12,000 

ตอ้งการเดินทางโดยชัน้ธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรงุเทพฯ – ซารางเยโว - กรงุเทพฯ  

 คา่รถปรับอากาศน าเที่ ยวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยุโรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12

ช.ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั โรงแรมสว่นใหญใ่นยุโรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบที่

มีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมตา่งๆ อนั

เป็นผลท่ีท  าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 คา่ธรรมเนียมในการย่ืนวีซา่ยุโรปหรือกลุม่เชงเกน้วีซา่ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ทางสถานทูตไมคื่นใหท้า่นไมว่า่ทา่นจะ

ผา่นการพิจารณาหรือไมก็่ตาม (มีวีซา่แลว้หกัคืน 2,500 บาท) 

 คา่อาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแตล่ะประเทศ  

 คา่บริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ ยวใหค้วามรูแ้ละคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 %  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรีด , คา่เคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 คา่ผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไมไ่ดจ้ดัใหแ้กท่า่นเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝง

ตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกทา่น) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 10 ยูโร 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาท ต่อท่านต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ และการช าระเงิน  



 กรุณาจองลว่งหนา้พรอ้มช าระเงินมดัจ า จ านวน 30,000 บาท กอ่นการเดินทาง พรอ้มแฟกซส์ าเนาหนา้หนังสือเดินทาง 

Passport  มายงับริษัทฯ และคา่ใชจ้า่ยส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระกอ่นการเดินทางไมน่้อยกวา่ 14 วนั มิฉะน้ันจะถือวา่ทา่น

ยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ตอ่เม่ือไมส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 

ทา่น และหรือ ผูร้่วมเดินทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพิจารณาวีซา่ไดค้รบ 20 ทา่น ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงิน

ใหท้ ัง้หมดหกัคา่ธรรมเนียมวีซา่ หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสยั จนไมอ่าจแกไ้ขได ้และ

จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุ

สุดวิสยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  

 เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง

บริษทัฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

หมายเหต ุ

• ทางบริษทัจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ  25 ท่าน และไดร้บัคิวการตอบรบัจาก

ทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซา่ อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์

มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ทา่น จึงจะสามารถย่ืนวีซา่ใหก้บัทางทา่น

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุป๊ในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซา่เด่ียว ซ่ึงทางทา่น

จะตอ้งเดินทางมาย่ืนวีซา่ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และ

อ านวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใชบ่ริษัททวัร์เป็นผูก้  าหนด 

ทา่นท่ีมีความประสงคจ์ะย่ืนวีซ่าทอ่งเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต

ตอ้งการ เพราะจะมีผลตอ่การพิจารณาวีซา่ของทา่น บริษทัทวัร์เป็นแตเ่พียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซา่

เทา่น้ัน มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซา่ใหก้บัทางทา่น 

• กรณีวีซ่าท่ีท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายจริงท่ี

เกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 

-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไมคื่นคา่ธรรมเนียมใดๆทัง้ส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไมผ่า่นการ

พิจารณา 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการย่ืนวีซา่ หาก

ทา่นไมผ่า่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีคา่ธรรมเนียมท่ีทา่นตอ้งถูกหกั

บางสว่น และสว่นท่ีเหลือจะคืนใหท้า่นภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแตล่ะสายการบิน) ถา้ยงัไมอ่อกตัว๋ทา่นจะเสียแตค่า่

มดัจ าตัว๋ตามจริงเทา่น้ัน 

-  ค่าหอ้งพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ ตามกฎทา่นจะตอ้งโดนคา่มดัจ าหอ้ง

ใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากทา่นไมป่รากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดคา่หอ้ง 100% ในทนัที ทาง

บริษทัจะแจง้ใหท้า่นทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้า่นเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

100% 



• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรือ

ต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทาง

บริษทัจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั 

ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุป๊ FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  45 วนั - คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตี

มดัจ ากบัสายการบิน   หรือ กรุป๊ท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้     

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บคา่ใชจ้า่ย ของมดัจ าทัง้หมด    

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บคา่ใชจ้า่ย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  25 วนั - เก็บคา่บริการทัง้หมด 100 % 

 
 

 

เอกสารท่ีใชใ้นการย่ืนขอวีซ่า VISA  

 (***ไม่ตอ้งมาโชวต์วั***) 

 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

 รปูถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านัน้ ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รปู ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  

 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เชน่ ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายุยอ้นหลงัไมเ่กิน 3 

เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถื้อหุน้ หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง

กรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแตล่ะสถานทูต 

*ขา้ราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตน้สงักดั หนังสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรบับญัชีออมทพัยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรพัยแ์ละ

เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ้ทัง้น้ีเพ่ือใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณท่์สุด)  

* หนังสือรบัรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแตล่ะ

สถานทูตพรอ้ม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรพัย ์โดยละเอียดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รง

กบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเลม่เดียวกบัส าเนาท่ีทา่นจะใชย่ื้นวีซา่ (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 

* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แตใ่หท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ ์ / หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมไ่ดเ้ดินทางทัง้สองคน 

ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปตา่ง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 

 ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 

 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 

 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) 1 ชุด 

  การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง  



 หากสถานทูตมีการเรียกสมัภาษณ ์ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมายและโปรดแตง่กาย

สุภาพ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะสง่เจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทาง

บริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของ

ท่าน เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ี

ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซา่อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซา่ปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการย่ืนขอวีซา่ทอ่งเที่ ยว ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้า่นหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


