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CROATIA – BOSNIA 10 DAYS 

2 Beautiful Countries in Balkan 
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 ทีพ่กัดรีะดบัมาตรฐาน 4 + 5 ดาว  อาหารด ี

 ชมเมอืงดบูรอฟนคิ ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นหนึง่ในเมอืงเกา่ทีส่วยทีส่ดุในยโุรป สมญานาม “ไขม่กุแหง่ทะเล เอเดรี

ยตกิ” 

 เดนิชม “ก าแพงเมอืงโบราณ” และ “เมอืงเกา่ดบูรอฟนคิ” สถานทีท่อ่งเทีย่วของโครเอเชยี 

 พรอ้มชมิหอยนางรม แบบสดๆ “พรอ้มจบิไวน ์” ณ อา่วมาล ีสตอน  

 เยอืนถิน่ทีค่อรซู์ลา่ บา้นเกดิ มารโ์ค โปโล นกัเดนิเรอืผูย้ ิง่ใหญ ่ 

 บฮีาช เมอืงเล็กๆนา่รกั พรหมแดนประเทศโครเอเชยี 

 น า้ตก Strbaki Buk, อทุยานแหง่ชาตทิะเลสาบพลติวเิซ ่(Plitvice Lakes National Park) 

 สะพานโบราณ มกดกโลกทีเ่มอืงโมสตาร ์

 เมอืงซาราเจโว เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็น นครเยรซูาเล็มแหง่ยโุรปและบอลขา่น 

 

ก ำหนดวันเดนิทำง 

เดอืนเมษำยน 13 – 22 เมษำยน 2566 149,900.- 

เดอืนพฤษภำคม 04 – 13 พฤษภำคม 2566 149,900.- 

เดอืนมถินุำยน 15 – 24 มถินุำยน 2566 149,000.- 

เดอืนกรกฎำคม 22 – 31 กรกฎำคม 2566 149,900.- 

เดอืนสงิหำคม 05 – 14 สงิหำคม 2566 149,900.- 

เดอืนกนัยำยน 21 – 30 กนัยำยน 2566 149,900.- 

เดอืนตลุำคม 14 – 23 ตลุำคม 2566 149,900.- 

 

 

 

 ตารางเทีย่วบนิ  

วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา 

วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ-อสิตนับลู BKK-IST TK069 23.05 – 05.15+1 

วนัทีส่อง อสิตนับลู-ดบูรอฟนคิ IST – DBV TK437 07.40 – 08.35+1 

วนัทีเ่กา้ ซารารเจโว-อสิตนับลู SJJ - IST TK1026 20.30 – 23.25 

วนัทีส่บิ อสิตนับลู-กรงุเทพฯ IST - BKK TK068 01.45 – 15.20+1 

วนัแรก กรงุเทพฯ - กรงุอสิตนับลู  

20.00 น. พรอ้มกันทีส่นำมบนิสุวรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 4 แถว U ประตู

ทำงเขำ้ที่ 9 เตำน์เตอรส์ำยกำรบนิเตอร์กสิ แอรไ์ลน์(TK) เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯ 
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คอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กท่ำ่น 

 

23.05 น. เหริฟ้ำสู่กรุงอสิตันบูล ประเทศตุรก ี โดยสำยกำรบนิเตอร์กชิ แอร์ไลน ์

เทีย่วบนิที ่ TK 069 (ใชเ้วลำบนิประมำณ 10.30 ชม.) 

วนัทีส่อง กรงุอสิตนับลู - ดบูรอฟนคิ -  ซติ ีท้วัร ์เมอืงดบูรอฟนคิ  

05.15 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิกรงุอสิตันบลู ประเทศตรุก ี เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

07.40 น. เหิรฟ้ำสู่เมืองดูบรอฟนิค โดยสำยกำรบนิเตอร์กชิ แอร์ไลน์ เที่ยวบนิที ่ 

TK437 (ใชเ้วลำบนิประมำณ 02.10 ชม.) 

 

08.35 น. เดินทำงถึง เมอืงดูบรอฟนคิ(DUBROVNIK) เมืองทำงตอนใตข้อง

สำธำรณรัฐโครเอเชยี ซึง่ไดช้ือ่ว่ำเป็นหนึง่ในเมอืงเก่ำแก่ทีส่วยทีสุ่ดในยุโรป 

จนไดส้มญำนำม ‘ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรยีตกิ’ เป็นเมอืงที่มอี ำนำจทำงทะเล

ตัง้แต่ศตวรรษที่ 13 และมีควำมเจริญรุ่งเรืองทำงกำรคำ้ มีสถำปัตยกรรม

มำกมำยทัง้พระรำชวัง โบสถ ์วหิำร น ้ำพุ อำคำรบำ้นเรอืนทีไ่ดรั้บกำรตกแต่ง

สวยงำมตำมยคุสมยั 

 

น ำทำ่นชมบรเิวณยา่นเมอืงเกา่(Old Town) ซึง่เคยเป็นเป้ำหมำยกำรโจมตี

จำกกองทหำรยโูกสลำฟ บำ้นเรอืนมำกกวำ่ครึง่ไดรั้บควำมเสยีหำย ทรุดดทรม 

จนกระทั่งในปี ค.ศ.1995 ไดม้ีกำรลงนำมในสนธิสัญญำ สงบศึก Erdut 

องคก์ำรยเูนสโก(UNESCO) และสหภำพยโุรปจงึไดร้่วมบรูณปฏสิังขรณ์เมอืง

ขึน้มำใหม ่และไดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนมรดกโลก ซึง่เป้นเมอืงทีต่ัง้อยูต่ำมชำยฝ่ัง

ทะเลทีม่คีวำมสวยงำม บรเิวณตัวเมอืงเป็นป้อมปรำกำรโบรำณทีเ่ป็นสญัลกัษณ์

ของเมอืง 

 

เยี่ยมชมสถำปัตกรรมโบรำณกรีก-โรมันบริเวณภำยนอกของ  Rector’s 

Palace ศนูยก์ลำงกำรบรหิำรของเมอืงตบูรอฟนคิใรในอดตี  เก็บภำพดำ้นหนำ้
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ของ Sponza Palace ที่สรำ้งขึน้ในครสิต์ศตวรรษที่ 14 ปัจจุบันใชเ้ป็น

สถำนทีเ่ก็บรักษำเอกสำรโบรำณส ำคัญๆ รวมไปถงึค ำจำรกึโบรำณภำษำละตนิ

โบรำณทีใ่ชเ้ตอืนใจเหล่ำพ่อคำ้วำณิชทำงทะเลว่ำ  “หำ้มกระท ำกำรโกง

น ้ำหนักในกำรซือ้ขำย ขณะทีท่ำ่นชัง่ หรอืตวงสนิคำ้ เพรำะพระเจำ้ก ำลังจับตำ

และวัดควำมซือ่สตัยข์องทำ่นอยู”่ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 

 

น ำท่ำนเดินชมอำคำรบำ้นเรือนเก่ำแก่ภำยในป้อมปรำกำรต่ำงๆ เช่น 

Dominican Monastery Church of St.Blaise ในสไตล์บำร็อค วหิำร

Franciscan Monasteryชมสถำปัตยกรรมแบบโกธคิ  Fort of St.John ประต ู

Pile Gate, Ploce Gate 

 

จำกนัน้น ำท่ำน ทวัรก์ าแพงเมอืงโบราณ (City Walls) ซึง่เป็นจุดเด่นของ

เมอืงดูบรอฟนคิ ทีม่กี ำแพงยำวประมำณ 1,940 เมตร สูง 25 เมตร สลับดว้ย

หอรบ 5  หอ หอคอยทรงกลม 3  หอ และทรงสี่ เหลี่ยม จัตุ รัส  และ

สีเ่หลี่ยมผืนผำ้ 12 หอ สรำ้งขึน้ตัง้แต่ครสิต์ศตวรรษที่ 13 ไดช้ือ่ว่ำมีควำม

มัน่คงและแข็งแกรง่ทีส่ดุในน่ำนน ้ำนี ้ในชว่งทีม่กีำรขยำยอ ำนำจของอำณำจักร

ออตโตมัน ก ำแพงเมอืงที่มคีวำมหนำ 3 เมตร ไดรั้บกำรเสรมิเพิม่เตมิเป็น 6 

เมตร แต่ดูบรอฟนิคตอ้งประสบกับภัยทำงธรรมชำต ิไดเ้กดิแผ่นดนิไหวครัง้

ใหญ่ในปี ค.ศ.1667 มคีนเสยีชวีติกว่ำ 5,000 คน ท ำใหต้ัวเมอืงเสยีหำยมำก 

แต่ทว่ำก ำแพงยังคงอยู่ และประสบภัยอกีครัง้จำกสงครำม ถูกถล่มโดยจรวด

ของกองทัพยโูกสลำเวยีในปี ค.ศ.1991 แตค่วำมเสยีหำยในสว่นนีไ้ดรั้บเงนิทนุ

สนับสนุนในกำรซ่อมแซมจำกองค์กำรยูเนสโก ท่ำนจะไดป้ระทับใจกับวิว 

ทวิทัศน์ขณะที่เดนิไปตำมแนวสันของก ำแพง ซึง่มีทัง้อำคำรสถำปัตยกรรม

โบรำณสไตล์บำร็อคในย่ำนเมืองเก่ำ และทอ้งทะเลสีครำมที่สำมำรถมอง

ออกไปไกลสุดสำยตำ ภำยใตท้อ้งฟ้ำแสนสดใส บำงช่วงตอนของก ำแพง

จะตอ้งผ่ำนป้อมปรำกำรที่ใหญ่มหึมำ และหำดที่เต็มไปดว้ยหินผำ ท ำให ้

ตลอดเวลำ 2 ชั่วโมงในกำรเดนิบนก ำแพงเมอืงโบรำณนี้ผ่ำนไปอย่ำงรวดเร็ว
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เหลอืเชือ่ สรำ้งควำมประทับใจใหก้บัทำ่นอยำ่งมริูล้มื  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

 HOTEL RIXOS PREMIUM  หรอืเทยีบเทา่ DUBROVNIK 

 

วนัทีส่าม เมอืงดบูรอฟนคิ – อา่วมาล ีสตอน – Ferry - เกาะคอรชู์ลา่   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบฟุเฟต ์

 อา่วมาล ีสตอน (MALI STON) เมอืงทีต่ัง้อยูท่ำงทศิตะวันตกเฉียงเหนือ

ของเมืองดูบรอฟนิค เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของหอยนำงรมและ

ผลิตภัณฑ์จำกหอยนำงรมสดๆ จำกทะเลอำเดรียติก ตื่นตำตื่นใจไปกับ

บรรยำกำศรมิชำยฝ่ังทะเลทีม่บีำ้นเรือนหลังคำกระเบือ้งสแีสดสลับตำมแนว

ชำยฝ่ังเป็นระยะสูส่ตอน หมู่บำ้นทีส่งบเสงีย่มตัง้อยูร่มิฝ่ังบรเิวณโคง้อำ่วกวำ้ง 

เปรียบเสมอืนเป็นด่ำนหนำ้ของดูบรอฟนิค ในอดีตมีควำมเจรญิรุ่ง เรืองจำก

กำรคำ้เกลอื ดังนัน้ก ำแพงป้องกนัจงึมคีวำมจ ำเป็น ซึง่สำมำรถมองเห็นก ำแพง

โบรำณนีไ้ดจ้ำกระยะไกลในปัจจบุัน สตอนในอดตีอยูใ่ตก้ำรปกครองของโรมัน

จนกระทั่งถูกท ำลำยโดยพวกมองโกล ผ่ำนชมสถำปัตยกรรมสิง่ก่อสรำ้งทำง

โบรำณคด ีและรอ่งรอยของควำมเจรญิรุ่งเรอืงในอดตี พรอ้มเก็บบันทกึภำพไว ้

เป็นทีร่ะลกึ 

 

สมัผสัรสชาตขิองหอยนางรมสดๆทา่มกลางบรรยากาศอนัสวยงามของ

ทะเลอาเดรยีตกิ พรอ้มจบิไวน ์(Tasting Oyster with Wine)  

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

 น่ังรถโคช้ลัดเลำะชำยฝ่ังทะเลอำเดรียจกิ ไปยังเมอืงโอเรบซิ(OREBIC) 

เพื่อขึ้นเรือขำ้มไปยังเกำะคอร์ชูล่ำ โดยเมืองนี้จะตั ้งอยู่ปลำยคำบสมุทร 

Peljesac ซึง่ในชว่งกลำงศตวรรษที ่19 เป็นที่รูจ้ักกันดใีนอุตสำหกรรมกำร

เดนิเรอื ซึง่ปัจจุบันเป็นทีพั่กตำกอำกำศเต็มไปดว้ยรสีอรท์และรำ้นขำยของที่

ระลกึมำกมำย 

 

น ำท่ำนน ัง่เรอืเฟอรร์ีล่อ่งไปยงัเกาะคอรชู์ลา่ (Korcula Island) เกำะใน

เขตทะเลอำเดรยีตกิของโครเอเชยี ฉำยำว่ำ ไขม่กุแห่งยคุกลำง อกีทัง้ยังเป้น

เมอืงบำ้นเกดิของนักเดนิเรอืผุย้ ิง่ใหญอ่ยำ่ง มำรโ์ค โปโล  

เมอืงเก่าคอรชู์ล่า(KORCULA) ที่มีอทิธพิลจำกเวเนเชีย่นมำตัง้แต่ยุค
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ศตวรรษที ่15  

 

ชมโบสถเ์ซนตม์ารค์(Cathedral of St.Mark) ทีส่รำ้งขึน้ระหวำ่งปี 1301-

1806 แวะชม “บำ้นเกดิของมำรโ์คโปโล” (Marco Polo House) นักเดนิเรอื

ผูย้ ิง่ใหญ่ทีค่นทั่วประเทศทีม่พีรมแดนตดิต่อกับประเทศบอสเนีย-เฮอรเ์ซโกวี

น่ำ ซึง่ไดช้ือ่ว่ำเป็นเมอืงทีส่วยงำมตดิอันดับตน้ๆ ของโลก เมือ่ปี ค.ศ.1991 

อสิระใหท้ำ่นไดเ้ดนิเล่น พักผ่อน และชมเมอืงตำมอัธยำศัย เพลดิเพลนิกับกับ

บรรยำกำศอนัแสนสวยบนเกำะคอรช์ลูำ่ 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารบฟุเฟ่ต ์

 

 HOTEL MARKO POLO by AMINESS  หรอืเทยีบเทา่ 

 

KORCULAR 

 

วนัทีส่ ี ่ เกาะคอรชู์ลา่ - นอีมุ - เมอืงสปลติ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบฟุเฟต ์

 เดนิทำงไปยงัทำ่เรอืเพือ่น่ังเรอืกลับสู ่โอเรบซิ(OREBIC) เพือ่เดนิทำงต่อไป

ยัง เมอืงนอีุม(NEUM) เมอืงในเขตประเทศบอสเนียและเฮอรเ์ซโกเวยีน่ำ 

เมอืงชำยฝ่ังทีม่ชี ือ่เสยีงอกีเมอืงหนึง่ 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารบฟุเฟ่ต ์

 ทำ่นเดนิทำงตอ่ไปยงั เมอืงสปลติ (SPLIT) เมอืงศนูยก์ลำงกำรพำณชิย ์กำร

คมนำคมของแควน้ดัลเมเชยีและเป็นเมอืงชำยฝ่ังเมดเิตอรเ์รเนียนทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในโครเอเชยี อกีทัง้ยงัเป็นหนึง่ในเมอืงทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุดว้ย สปลตินับอำยไุดก้ว่ำ 

1,700 ปี โดยมพีระรำชวังดโิอคลเิธยีน ประกอบดว้ยศำลำวำ่กำรเมอืงสไตลเ์รอ

เนสซองส ์สมยัครสิตศ์ตวรรษที ่15 อำคำรบำ้นเรอืนเกำ่แกต่ำ่งๆ 
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เขำ้ชม พระราชวงัดโิอคลเิธยีน (Diocletian Palace) ที่ประทับของ

จักรพรรด ิ“ดโิอคลเิธยีน” แห่งเมอืงเวนิสที่แผ่ขยำยอำณำเขตจำกเวนสิสู่

เมอืงสปลติ ในยคุโรมันโบรำณ ท่ำนจะไดพ้บเห็นสถำปัตยกรรมของลำนกวำ้ง

ทีม่เีสำสไตลโ์รมันตัง้อยูเ่รยีงรำย ภำยในพระรำชวังประกอบดว้ยทำงเขำ้หลัก

หรอื Golden Gate มหำวหิำรเทพเจำ้จปิูเตอร ์โบสถแ์ห่งเทพวนัีส วหิำรดอมนิ

อสุ ทีจ่ัดเรยีงรำยรวมกนัอยำ่งลงตัว  

 

ชมยา่นพเีพลิสแควร ์(Narodni Square) ศูนยก์ลำงทำงธุรกจิ และกำร

บรหิำรเมือ่สมยัศตวรรษที ่15 และสิง่กอ่สรำ้งทีม่ชี ือ่เสยีงเชน่ รูปภำพแกะสลัก

สมัย Venetian-Gothic Cambi Palace Renaissance Town Hall ที่

สรำ้งขึน้ในชว่งแรกของศตวรรษที ่15  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 HOTEL AMPHORA’S GARDEN หรอืเทยีบเทา่ 

 

SPLIT 

 

วนัทีห่า้ เมอืงสปลติ - โทรเกยีร ์- ซาดาร ์- พลทิวเิซ ่  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบฟุเฟต ์

 จำกนัน้น ำทำ่นสู ่โทรเกยีร ์(TROGIR) เกำะเล็กๆ ทีเ่ป็นอูอ่ำรยธรรมของกรกี

โบรำณตั ้งแต่ 380 ปีก่อนคริสกำล ซึ่งต่อมำถูกปกครองโดยทรำกุรีอุม 

(Tragurium) และโรมัน บรรดำโบรำณสถำนและสิง่ก่อสรำ้งของเมอืงเก่ำ 

ไดรั้บกำรอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่ำงด ีคอืจัตุรัสก ำแพงเมอืงและป้อมปรำกำรน่ันเอง 

จนไดรั้บกำรยกยอ่งจำกองคก์ำรยเูนสโก ขึน้ทะเบยีนประกำศใหเ้ป็นมรดกโลก
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ในปี ค.ศ.1997  

 

น ำท่ำนเดนิเทีย่วชมภำยในเขตเมอืงเกำ่ทีม่สีถำปัตยกรรมในสไตลก์รกี-โรมัน

โบรำณ อำทเิชน่ ประตูเมอืง ทีไ่ดม้กีำรบรูณะขึน้ใหมใ่นเมือ่ศตวรรษที ่16 หอ

นำฬิกำที่สรำ้งขึ้นในสมัยที่ 14 ผ่านชมมหาวิหารเซนต์ ลอว์เรนซ ์

(St.Laurence Cathedral) ทีส่รำ้งขึน้ในศตวรรษที ่12 ใชเ้วลำกอ่สรำ้งนับ

สบิปี ที่มีควำมงดงำมดว้ยกรอบและบำนประตูหินแกะสลักที่มีรูปปั้นสงิโต 

อดมั&อฟี และรปูสลักนักบญุองคส์ ำคัญ 

 

ออกเดนิทำงตอ่ไปยงั เมอืงซาดาร ์(ZADAR) เมอืงท่ำส ำคัญของโครเอเชยี

ทำงฝ่ังทะเลอำเดรยีตกิ และเป็นศนูยก์ลำงของซำดำรเ์คำนต์ี ้แควน้ดับเมเชีย่น

ทำงตอนเหนอื 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  

น ำทำ่นชมบรรยำกำศทีส่วยงำมของซำดำร ์แวะเกบ็บนัทกึภำพประตเูมอืง

โบรำณ Kopnena Vrata ผำ่นชมโบสถ ์St.Donatus สิง่กอ่สรำ้งใน

ครสิตศ์ตวรรษที ่9  

 

ชม “Sea Organ” สถำปัตยกรรมกำรกอ่สรำ้งเครือ่งดนตรโีดยอำศัยเกลยีว

คลืน่ทีซ่ดัเขำ้กระทบกบับนัไดหนิออ่นและทอ่ใตข้ัน้บนัไดกอ่ใหเ้กดิเป็น

ทว่งท ำนองเสยีงดนตร ีเป็นผลงำนกำรออกแบบของสถำปนกิ Nikola Basic 
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ซึง่เปิดใหส้ำธำรณะชนเขำ้ชมนับตัง้แต ่วันที ่15 เมษำยน ปี ค.ศ.2005 ทีผ่ำ่น

มำ   

 

เดนิทำงตอ่ไปยงั พลทิวเิซ ่(Plitvice) แหง่แควน้ Istria & Kvarner ระหว่ำง

ทำงชมวถิชีวีติควำมเป็นอยูข่องชำวโครแอต ซึง่เป็นชนชำตหินี่งในเผ่ำสลำฟ  

ระหว่ำงทำงสำมำรถชมทัศนียภำพและธรรมชำติอันงดงำมของขุนเขำ

ตอนกลำงของประเทศ  ซึง่เป็นตน้ก ำเนิดของเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบของ

ประเทศในกำรสูร้บระหว่ำงสองชนชำต ิชำวโครแอตและชำวเซริ์บ เมอืงซึง่

ตัง้อยูต่รงกลำงของประเทศ และไดรั้บกำรประกำศเป็นอุทยำนแห่งชำตเิมือ่ปี 

ค.ศ.1949  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

 HOTEL JEZERO PLITVICKA JEZERA หรอืเทยีบเทา่ PLITVICE 

 

วนัทีห่ก พลทิวเิซ ่- บอีาช  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบฟุเฟต ์

 เดนิทำงต่อไปยัง อุทยานแหง่ชาตทิะเลสาบพลติวเิซ่ (Plitvice Lakes 

National Park) มพีืน้ทปีระมำณ 300 ตำรำงกโิลเมตร ตัง้อยูท่ำ่มกลำงป่ำไม ้

พรรณไมน้ำนำชนดิและทะเลสำบนอ้ยใหญ่มำกกว่ำ 16 แห่ง  จนไดรั้บกำรขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจำกยเูนสโกในปี ค.ศ.1979 

 

น ำทำ่นเดนิชมธรรมชำตไิปตำมทำงเดนิเทำ้ทีจั่ดไวอ้ยำ่งเป็นสดัสว่น ลดัเลำะ

ไปตำมทะเลสำบ และน ้ำตก ตืน่ตำตืน่ใจไปกบัควำมบรสิทุธิ ์สขุสดชืน่  จำกนัน้

น ำทำ่นลอ่งเรอืชมควำมสวยงำมของทอ้งน ้ำสคีรำมในอทุยำนแหง่ชำติ

ทะเลสำบ ตลอดจนไมป่้ำจ ำพวกสน สดุแสนประทับใจกบัควำมงดงำม  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  

เดินทำงสู่ เมืองบีฮาช(BIHAC) ประเทศบอสเนียและเฮอร์เชเกวีน่ำ  
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ระยะทำงประมำณ 163 กโิลเมตร เมอืงเล็กๆนี้ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้ำยนู่ำ มคีำเฟ่รมิ

แมน่ ้ำเพิม่บรรยำกำศใหด้อูบอุน่น่ำรักแกผู่พ้บเห็น อสิระชมเมอืงเกำ่ จนกระทั่ง

ไดเ้วลำอนัสมควร 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 HOTEL REKIC HOTEL เทยีบเทา่ BIHAC 

วนัทีเ่จ็ด บฮีาซ - จาจเซ ่  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบฟุเฟต ์

08.00 น. จำกนัน้น ำท่ำนชม หมูบ่า้นโอราซาส (Orasac Village) เป็นหนึง่ในเมอืง

เก่ำของอุทยำนแห่งชำตยิูน่ำ มีป้อมปรำกำรและหมู่บำ้นเป็นแบบยุคกลำง 

ตัง้อยู่บนเนนิเขำโอรำชำส หมู่บำ้นแห่งนี้สรำ้งขึน้ระหว่ำงศตวรรษที่ 13 และ 

15 ทุกวันนี้ยังคงมกี ำแพงเมอืงทีค่่อนขำ้งสมบรูณ์ มปีระตู หอคอย ใกล ้ๆ  ยังมี

มสัยดิและหออำซำนจในยคุออตโตมนัอกีดว้ยจำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สตรัคค ิ

บคุ(Strbacki Buk) โดยรถมนิบิสั   

 

 แวะ น า้ตกสตรคัค ิบุค(Strbacki Buk Waterfall) ตัง้อยูท่ำงตะวันตก

เฉียงเหนอืระหว่ำงประเทศบอสเนีย เฮเซอรโ์กวน่ีำ กับโครเอเชยี น ้ำตกแห่งนี้

เป้นน ้ำตกที่มีควำมสูงถงึ 24.5 เมตร และเป็นน ้ ำตกที่สวยที่สุดในอุทยำน

แห่งชำตยิูน่ำ อสิระใหท้่ำนเดนิชมบรรยำกำศ ถ่ำยรูป ก่อนเดนิทำงกลับโอรำ

ซำส เพือ่เดนิทำงต่อสูเ่มอืงจำจเซ(่Jajce) ระยะทำงประมำณ 142  กโิลเมตร 

ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 02.30 ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 เมอืงจาจเซ่ (JAJCE) ตัง้อยู่เหนือน ้ำตกเป็นเมืองท่องเที่ยวอกีแห่งที่มี

ชือ่เสยีงอยำ่งมำก ดว้ยทัศนยีภำพทีร่ำยลอ้มไปดว้ยธรรมชำตน่ัินเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 11 of 19 

 

 

 

ถ่ำยภำพ น า้ตกพลวิา(Pliva Waterfalls) น ้ำตกทีต่ัง้อยูใ่จกลำงเมอืงจำจ

เซ่ ที่ถือไดว้่ำเป็นหนึ่งในน ้ำตกที่สวยที่สุดในฝ่ังตะวันออกเฉียงใต ้และตดิ

อันดับสวยระดับโลกเช่นกัน  น ้ำตกแห่งนี้มคีวำมสูงประมำณ 22 เมตร เป็น

น ้ำตกทีเ่กดิจำกแมน่ ้ำพลวิำและแมน่ ้ำวรบีำส ใกลก้ันนัน้มทีะเลสำบขนำดเล็ก

และขนำดใหญท่ีเ่กดิจำกแมน่ ้ำพลวิำอกีดว้ย 

 

จำกนัน้เดนิทำงไปชม ป้อมปราการจาจเซ่ (Jajce Forttress) แนวก ำแพง

โบรำณ ทีต่ัง้อยู่บนเขำทำงเหนือของเมอืง ที่ท่ำนสำมำรถชมววิรอบเมอืงได ้

จำกตรงนี ้ 

 

พำทำ่นชม วหิารใตด้นิจาจเซ(่Jajce Underground Church) สสุำนของ 

Hrvoje Vukcic ขนุนำงคนส ำคัญของบอสเนีย อกีหนึง่สถำนทีท่ีไ่มค่วรพลำด 

สสุำนนี้เริม่กอ่สรำ้งในปี 1400 ใชเ้วลำกว่ำ 16 ปีในกำรกอ่สรำ้ง ซึง่สรำ้งแลว้

เสร็จในปี 1416  

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 HOTEL PLIVSKO JEZERO หรอืเทยีบเทา่ JAJCE 

วนัทีแ่ปด จาจเซ ่- โมสตาร ์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบฟุเฟต ์

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงโมสตาร(์MOSTAR) ระยะทำงประมำณ 163 

กโิลเมตร ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชม.  เมอืงโมสตำร ์เป็นอกีหนึง่ใน
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เมอืงประวัตศิำสตร์ที่มชี ือ่เสยีงดำ้นกำรท่องเที่ยว หนึ่งในเมอืงที่ส ำคัญและ

ใหญ่ที่สุดในเฮอร์เชโกวีนำ(Herzegovina) ตัวเมืองนัน้ตัง้อยู่ในหุบเขำของ

แมน่ ้ำเนเรตวำ(Neretva River)  

 

ชมสะพานหนิโบราณ Stari Most  ทีส่รำ้งขึน้ในสมัยยุคกลำงทีปั่จจุบัน

ยังคงเปิดใชง้ำน ถูกสรำ้งขึน้โดยชำวเตริก์ ในปี ค.ส.1566 และถูกท ำลำยไป

ในปี 1993 ภำยในเมอืงเรำสำมำรถพบเห็นสถำปัตยกรรมโบรำณหลำยรูปแบบ

ทีผ่สมผสำนกันไดอ้ยำ่งลงตัว และในปี ค.ศ.2005 องคก์ำรยเูนสโก ไดย้กให ้

สะพำนโบรำณรวมไปถงึบรเิวณใกลเ้คยีงเป็นมรดกโลกของบอสเนียและเฮอร์

เชโกวนีำ  

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

 อสิระใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้ทีร่ะลกึบรเิวณตลาดพืน้เมอืง(Old Bazaar) 

และเดนิชมยำ่นเมอืงเกำ่ตำมอธัยำศัย จนกระทั่งไดเ้วลำอนัสมควร 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 HOTEL HA MOSTAR หรอืเทยีบเทา่ MOSTAR 

วนัทีเ่กา้ โมสตาร ์- ซาราเจโว  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบฟุเฟต ์

 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่กรุงซาราเจโว เมอืงหลวงของบอสเนีย ระยะทำงประมำณ  

129 กโิลเมตร ประมำณ 2 ชัว่โมง อกีหนึง่เมอืงทีม่เีรือ่งรำวทำงประวัตศิำสตร์

มำกทีส่ดุแหง่หนึง่ในยโุรปใต ้โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ชว่งสงครำมยโูกสลำเวยี ซึง่

เมอืงนี้ไดรั้บว่ำเป็นอกีเมอืงทีม่คีวำมปลอดภัยมำกทีสุ่ดในยุโรป อกีทัง้ยังเคย
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ตดิอยู่ในสบิอันดับแรกของเมอืงทีต่อ้งเดนิทำงมำเทีย่ว ประจ ำปี 2011-2012 

โดยนติยสำร Lonely Planet  สว่นในปี 2014 ยังเคยถูกเสนอชือ่เขำ้ชงิในกำร

เป็น EUROPEAN CAPITAL OF CALTURE อกีดว้ย  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 ชม อุโมงคห์นภียั(Sarajevo Tunnel) ทีส่รำ้งขึน้ในชว่งสงครำมบอสเนีย

ระหวำ่งปี 1992-1995 สรำ้งโดยประชำชนชำวซำรำเยโว เพือ่ป้องกนักองก ำลัง

เซอรเ์บยี รวมถงึเป็นชอ่งทำงในกำรขนสง่สเบยีง 

 

 

 พำทำ่นชม ยา่นเมอืงเกา่ BASCARSIJA ตำมแบบสไตลอ์อตโตมนั-เตอรก์ชิ 

ทีอ่ดตีเคยเป็นยำ่นบำซำรเ์กำ่แกข่องยคุออตโตมัน สว่นในปัจจุบัน เป็นยำ่นใจ

กลำงเมอืงซึง่เต็มไปดว้ยรำ้นคำ้ คำเฟ่ รำ้นกำแฟมำกมำย  

 

ชมควำมงดงำมของ สุเหรา่ GAZI HUSREV-BEG MOSQUE สเุหร่ำแบบ

ออตโตมันทีส่ ำคัญทีส่ดุในเมอืง ชม มหาวหิารประจ าเมอืงซาราเยโว(The 

Cathedral of Jesus Heart) วหิำรทีใ่หญ่ทีส่ดุของบอสเนีย เป็นทีป่ระจ ำ

ต ำแหน่งของพระรำชำคณะ ที่ออกแบบตำมสถำปัตกรรมแบบนีโอ-กอธคิ ที่

สรำ้งในชว่ง ค.ศ.1884-1889  
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 น ำท่ำนชม สะพานลาตนิ(Latin Bridge) ซึง่เป็นจุดทีอ่ำรค์ ดยคุ ฟรำนซ ์

เฟอรด์นิำนด(์Franz Ferdinand) รัชทำยำทแหง่วงศอือสเตรยีถูกลอบปลงพระ

ชนมโ์ดยชำวซำรำเยโวนำยหนึง่ จนกลำยเป็นชนวนเหตุใหเ้กดิสงครำมโลก

ครัง้ที่ 1 จำกนั้นใหอ้สิระท่ำนในกำรเดนิชมเมืองและชอ้ปป้ิงตำมอัธยำศัย 

จนกระทั่งไดเ้วลำอนัสมควร  

 

 เดนิทำงสูส่นำมบนิ เพือ่ท ำกำรตรวจเอกสำรในกำรเดนิทำง    

20.30 น. เหิรฟ้ำสู่กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสำยกำรบินเตอร์ก ิส แอร์ไลน ์

เทีย่วบนิที ่TK1026 (ใชเ้วลำบนิประมำณ 02.10 ชม.) 

 

23.25น. เดนิทำงถงึสนำมบนิฮำวำลมิำนี ่ประเทศตรุก ี เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

วนัทีส่บิ กรงุเทพฯ/สวุรรณภมู ิ  

01.45น. เหริฟ้ำสูก่รุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่TK68 (ใช ้

เวลำบนิประมำณ 09.20 ชม.) 

 

15.20 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิำพ  

*** ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะของเงนิบาททีไ่มค่งที ่ 

 การเปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทางบรษิทัฯ 

จะยดึถอืผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั *** 
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คา่ทวัรต์อ่ทา่น : อตัราคา่บรกิารนีส้ าหรบัผูเ้ดนิทางต ัง้แต ่10 ทา่น ขึน้ไป 

 ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทำ่น พกักบัผูใ้หญ ่1ทำ่น  

 ในกรณีทีท่ำ่นเดนิทำงคนเดยีว หอ้งพักเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 

149,900.- 

26,000.- 

 

ราคาอาจมกีารปรบัขึน้-ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 

ประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่น ัน้ (คดิ ณ วันที ่30 พฤศจกิำยน 2565 ) 

 

การจองทวัร ์  

  หำกทำ่นสนใจและประสงคจ์ะเดนิทำง กรณุาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 51,000บาท/

ทา่น (เพือ่เป็นกำรยนืยนักำรเดนิทำงของทำ่น) 

 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 45 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หำกทำ่นไมช่ ำระเงนิสว่นทีเ่หลอื

ตำมวันทีก่ ำหนด ทำงบรษัิทฯ ถอืวำ่ทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงโดยไมม่เีงือ่นไข 

คา่ทวัรร์วม : 

  คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตำมเสน้ทำงทีร่ะบใุนรำยกำร โดยสำยกำรบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์

 คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ และคำ่ประกนัภยัสำยกำรบนิ 

 คำ่โรงแรมทีพ่ัก 7 คนื ระดับมำตรฐำน (พักหอ้งละ 2 ทำ่น) 

 คำ่อำหำรทกุมือ้ตำมระบ ุและคำ่น ้ำดืม่ วันละ 1 ขวด/ทำ่น 

 คำ่พำหนะในกำรน ำเทีย่ว ตลอดกำรเดนิทำง 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำมระบไุวใ้นโปรแกรม 

 คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ (ประเทศโครเอเชยี) ส ำหรับหนังสอืเดนิทำงประเทศไทย  

 คำ่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนำ้ทวัรค์นไทย คอยอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กท่ำ่นตลอดกำรเดนิทำง 

 คำ่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำงในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000บำท และคำ่รักษำพยำบำลใน

ตำ่งประเทศวงเงนิ 500,000 บำท (ประกนัไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีายตุ ัง้แต7่5ปีขึน้ไป) 

คา่ทวัรไ์มร่วม : 

  คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ ฯ วันละ 5 ยโูร ตอ่ทำ่น ตอ่วัน รวม 8 วัน คดิเป็น 40 ยโูร 

 คำ่ทปิหัวหนำ้ทัวรไ์ทย วันละ 3 ยโูร ตอ่ทำ่น ตอ่วัน รวม 10 วัน คดิเป็น 30 ยโูร หรอืขึน้อยูก่บัควำมพงึ

พอใจของทำ่น 

 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวอำท ิคำ่โทรศัพท,์ คำ่ซกัรดี, คำ่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคำ่อำหำรทีส่ัง่มำในหอ้งพัก

ค่ำอำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษในรำ้นอำหำรนอกเหนือจำกทีท่ำงบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกัน

เป็นกรณีพเิศษ เชน่ หำกทำ่นทำนไดเ้ฉพำะอำหำรทะเลเพยีงอยำ่งเดยีว ทำ่นตอ้งมคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ 

 คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง (พำสปอรต์) 

 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรัม ไมเ่กนิ 2 ใบ/ทำ่น) 

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
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 คำ่ธรรมเนยีมน ้ำมนัของสำยกำรบนิ (หำกมกีำรปรับขึน้) 

 คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

 ไมม่แีจกกระเป๋ำหรอืของพรเีมีย่มตำ่งๆ 

การยกเลกิ : 

  ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 45 วัน  คนืคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด หลังหักคำ่ธรรมเนยีมทำ่นละ 1,000 

บำท 

  ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30-44 วัน  หักคำ่มดัจ ำ 51,000 บำท + คำ่วซีำ่และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ 

(ถำ้ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 1-29 วัน  หักคำ่ใชจ้ำ่ย 100% ของคำ่ทัวร ์

 

หำกมกีำรยกเลกิกำรจองทวัร ์หลังไดท้ ำกำรยืน่วซีำ่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น 

กำรน ำเลม่พำสปอรต์ไปยกเลกิวซีำ่ในทกุกรณี ไมว่ำ่คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรยืน่วซีำ่จะรวมหรอืแยกจำกรำยกำรทวัรก์ต็ำม 

 

 

กรณียกเลกิ 

(ยกเลกิหลังจำกวำงเงนิมดัจ ำ บรษัิทฯจะคดิคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วันนัน้ ทีไ่มส่ำมำรถ คนืเงนิได ้(ตวัอยำ่งเชน่คำ่ตัว๋

เครือ่งบนิ, คำ่วซีำ่, คำ่มดัจ ำหอ้งพัก เป็นตน้)  

(ยกเลกิหลังจำกจำ่ยเงนิเต็มจ ำนวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่ตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บรษัิทจะท ำเรือ่งยืน่เอกสำรไป

ยงัสำยกำรบนิ โรงแรม และในทกุๆ กำรใหบ้รกิำร เพือ่ใหพ้จิำรณำอกีครัง้ ทัง้นี ้อำจจะตอ้งใชร้ะยะเวลำในกำรด ำเนนิกำร 

ซึง่ไมส่ำมำรถแจง้ไดว้ำ่สำมำรถคนืเงนิไดท้ัง้หมดหรอืบำงสว่น หรอืไมไ่ดเ้ลย เพรำะขึน้อยูก่บักำรพจิำรณำและตัดสนิใจ

ของสำยกำรบนิ โรงแรมและในทกุๆ บรกิำรอืน่ๆเป็นส ำคญั 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำง ต ่ำกว่ำ 10 ท่ำน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทำงทรำบ

ลว่งหนำ้ อยำ่งนอ้ย 20 วัน กอ่นกำรเดนิทำง  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ำรเปลีย่นแปลงโปรแกรม รำคำ และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงกำรพำเขำ้ชม สถำนทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท ำกำร โดยจะจัดหำสถำนทีท่่องเทีย่ว

อืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล ำดับแรก หรอืคนืค่ำเขำ้ชมแก่ผูเ้ดนิทำงแทน 

 รำยกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื ่องจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่ ักใน

ต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืง และภัยธรรมชำต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบรษัิทฯ หรอื 

ค่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรง หรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำรำ้ย กำรสูญหำย ควำมล่ำชำ้ หรอื 

จำกอุบัตเิหตุต่ำงๆ  ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยและควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคัญ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืง หำ้มผูเ้ดนิทำงเขำ้หรอืออกนอกประเทศ เนื่องจำกมสี ิง่ผดิ
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กฎหมำย หรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิ่อไปในทำงเสือ่มเสยี 

หรอืดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่ำใชจ้่ำย 

 รำยกำรนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในต่ำงประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

 กำรไมรั่บประทำนอำหำรบำงมือ้ไมเ่ทีย่วตำมรำยกำร ไมส่ำมำรถขอหักค่ำบรกิำรคนืได ้เพรำะกำรช ำระค่ำทัวรเ์ป็นไป

ในลักษณะเหมำจำ่ย 

 ในกรณีทีท่ำ่นจะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เลม่สนี ้ำเงนิ) / หนังสอืเดนิทำงนักกำรทูต (เล่มสแีดง) เดนิทำงกับคณะ 

บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หำกทำ่นถกูปฏเิสธกำรเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพรำะโดยปกติ

นักทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทำงบคุคลธรรมดำ (เลม่สเีลอืดหม)ู 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง 

 ในกรณีลูกคำ้ด ำเนนิกำรเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมำเทีย่วรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคำ้ตอ้งด ำเนนิกำรมำพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรมำพบคณะใหญด่ว้ยตัวเอง รวมถงึหำกกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่

เกดิควำมลำ่ชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสำเหตใุดๆก็ตำม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดนิทำงไป-กลับ หำกทำ่นตอ้งกำรเลือ่นวันเดนิทำงกลับ ทำ่นจะตอ้งช ำระ 

คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตำ่งทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บโดยสำยกำรบนิ เป็นผูก้ ำหนด ซึง่ทำงบรษัิทฯ ไมส่ำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีทีย่กเลกิกำรเดนิทำง ถำ้ทำงบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทำงตอ้งรอ Refund ตำมระบบของ

สำยกำรบนิเทำ่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสำมำรถท ำกำร Refund ไดเ้ทำ่นัน้) 

 ท่ำนทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภำยในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยก่อนเพือ่ขอค ำยนืยันว่ำทัวรนั์น้ๆ ยนืยันกำรเดนิทำง 

แน่นอน หำกท่ำนออกตั๋วภำยในประเทศโดยไมไ่ดรั้บกำรยนืยันจำกพนักงำน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ำมำรถ

รับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภำยในประเทศได ้

 หำกในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรับเปลีย่นตำรำงเทีย่วบนิ ซึง่อยูน่อกเหนือจำกกำรควบคุมทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ

ตอ่คำ่ใชจ้ำ่ยใดๆทัง้สัน้ 

 เมือ่ทำ่นจองทัวรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึทำ่นยอมรับในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่ำนมคีวำมประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่ับขอ้ก ำหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวำมแตกต่ำง

กนั ซึง่อำจจะท ำใหท้ำ่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตำมทีต่อ้งกำร หรอื อำจไมส่ำมำรถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลำยแห่งในยุโรป จะไม่มเีครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มอีุณหภมติ ่ำ เครื่องปรับอำกำศที่มจีะ

ใหบ้รกิำรในชว่งฤดรูอ้นเทำ่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีำรจัดประชมุนำนำชำต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทำ่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

กำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
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 กรณุำงดน ำของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋ำใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนำด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่ำ้มน ำตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขำด 

 วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลว อำท ิครมี โลชัน่ น ้ำหอม ยำสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลำ้ เป็นตน้ จะถกูท ำกำรตรวจอยำ่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญำตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส ำแดงต่อเจำ้หนำ้ทีรั่กษำควำมปลอดภัยตำมมำตรกำรองคก์ำรกำรบนิพลเรือนระหว่ำง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หำกทำ่นซือ้สนิคำ้ปลอดภำษีจำกสนำมบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทำง เทีย่วบนิ จงึสำมำรถน ำขึน้เครือ่งได ้

และหำ้มมรีอ่งรอยกำรเปิดปำกถงุโดยเด็ดขำด 

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสญูหาย 

 ของมคี่ำทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพรำะหำกเกดิกำรสูญหำย 

สำยกำรบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ำมกฎไออำตำ้เท่ำนัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมำณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ำหนัก

กระเป๋ำจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทำงชัน้ธรรมดำ (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทำงชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน ำใหโ้หลดของมคีำ่ทกุประเภทลงกระเป๋ำใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋ำใบเล็ก (Hand Carry) เกดิกำรสญูหำย บรษัิทฯ ไมส่ำมำรถรับผดิชอบชดเชยคำ่เสยีหำยใหท้ำ่นได ้ดังนัน้

ทำ่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทำ่น 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋ำเดนิทำงของทำ่นเกดิควำมช ำรดุ หรอืสญูหำย ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ในระหวำ่งกำรเดนิทำง 

การเดนิทางเป็นครอบครวั  

 หำกท่ำนเดินทำงเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพรอ้มสมำชิกในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บกำรดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอำย ุมโีรคประจ ำตัว ไมส่ะดวกเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่  

4-5 ชัว่โมงตดิต่อกัน มำ่นและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชกิภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำง

เป็นหมูค่ณะ หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

ทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณำช ำระคำ่มัดจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไม่ช ำระตำมก ำหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคำ้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกำสใหลู้กคำ้ท่ำนอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่ำลูกคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงื่อนไขทำ้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เชน่ มลีูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำงกระทันหัน ภัย

ธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวร์อืน่ในรำคำและชว่งเวลำใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวีำ่เหตกุำรณ์ดังกลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวำ่บรษัิทฯไดพ้ยำยำมอย่ำงสดุควำมสำมำรถใน

กำรหำโปรแกรมทดแทนดงักลำ่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคำ้จะไมย่กเหตนุี้มำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลกูคำ้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตำม

เงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. กำรยืน่ขอวซี่ำแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกว่ำกำรยื่นขอวซี่ำแบบเดีย่วมำก บ่อยครัง้ทีลู่กคำ้จะทรำบผลวซี่ำก่อนกำรเดนิทำง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิำณงำนในชว่งนัน้ๆของสถำนฑตู) 

ซึง่หมำยควำมวำ่ลกูคำ้อำจจะตอ้งช ำระคำ่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหำดงักลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้สละเวลำไปยืน่วซีำ่เดีย่วเพือ่จะไดท้รำบผลวซีำ่อย่ำงรวดเร็วกอ่น

ช ำระคำ่ทวัร ์กรุณำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี

5. ในกำรขอวซีำ่ กรุณำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอย่ำงเคร่งครัด หำกลกูคำ้ไม่ปฏบิัตติำมและวซีำ่ไม่

ผำ่น บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในกำรยืน่วซี่ำทีส่ถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ทีเ่พื่ออ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หำกลูกคำ้ตอ้งกำรเจำ้หนำ้ทีดู่แล

เฉพำะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ 500 บำทตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น 

7. กำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคำ่วซีำ่ในทกุกรณี หำ

กวซีำ่ไมผ่ำ่นบรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหล้กูคำ้เป็นรำยบคุคลไม่ว่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิกำรเดนิทำง

ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 

9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และจะไม่มกีำรชีแ้จงเหตผุล หำกลกูคำ้ไม่ได ้

รับอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หำกลูกคำ้ไม่ใชห้รือไม่สำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่ำลกูคำ้สมัครใจสละสทิธใินกำรใชบ้รกิำร

นัน้ๆและจะไมม่กีำรคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ถงึจ ำนวนขัน้ต ำ่ทีบ่รษัิทฯก ำหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน (ยกเวน้คำ่วซีำ่) กรณีลกูคำ้ช ำระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคำ่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจำกในปัจจบุนั พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้ลดควำมเสีย่งโดยแบง่

สมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย 

อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรยีกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ และทีส่ ำคัญ ลกูคำ้อำจไม่สำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบำงสถำนที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึกำรประกันสขุภำพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกันสขุภำพระหวำ่งเดนิทำงไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์บัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขำยมไิดเ้ป็นผูด้ ำเนนิกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ ำเนนิกำรทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตำมหลักฐำนทำง

บญัชเีทำ่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


