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วันที1่

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

23.00 น.

สมาชิก ทุ กท่ านพร้ อ มกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ อาคารผู้โ ดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4
เคาน์ เตอร์ สายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ (เคาน์ เตอร์ Q) พร้ อมเจ้าหน้ าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบน
เครื่ อง

วันที่2

ซารางเยโว - ชมเมือง

02.10 น.
05.30 น.
08.05. น.
11.15 น.

คา่

ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR 837
เดินทางถึง ประเทศกาตาร์ ให้ ท่านแวะพักเปลีย่ นเครื่ อง (ใช้ เวลาเปลีย่ นเครื่ องประมาณ 2 ชั่วโมง)
ออกเดินทางสู่ เมืองซารางเยโว โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR 293
เดิน ทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติซารางเยโว ประเทศบอสเนี ย หลัง ผ่ านการตรวจคนเข้ าเมื องและ
ศุลกากรแล้ว
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ เมือง ซารางเยโว (SARAJEVO) เป็ นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศบอสเนี ย ให้ท่านได้
เพลิดเพลินไปกับประวัติศาสตร์และความงามของสภาปั ตยกรรม หลากหลายรู ปแบบที่ยงั คงสภาพเดิมเป็ น
เอกลักษณ์ ชมโบสถ์ THE CATHEDRAL OF JESUS’ SACRED HEART โบสถ์ขนาดใหญ่ที่สุดของ
ประเทศบอสเนี ย เมื่อปี 1889 เป็ นสถาปั ตยกรรม
แบบ นี โอ-กอธิค โดยบริ เวนด้านหน้ามีรอยหยด
เลือดจาลองเพื่อราลึกถึงเหตุ การสู ญเสี ยครั้งใหณ่
ของประเทศ ชมมัสยิด EMPEROR’S MOSQUE
มัสยิด แบบออตโตมัน สร้ า งขึ้ น เมื่อ ค.ศ. 1457
หลังจากออโตมัน ได้ปกครองบอสเนี ย พาท่ า น
ย้อนอดีด ตามหาจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ ซ่ึงเป็ น
ช น ว น ต้ น เ ห ตุ ข อ ง ส ง ค ร า ม โ ล ก ค รั้ ง ที่ 1
บริ เวณสะพานข้ามแม่น้ า MILJACKA
บริการอาหารมื้อคา่ ณ โรงแรมที่พกั

พักที่ :

PRESIDENT HOTEL

เที่ยง
บ่ าย

หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

วันที่3
เช้ า

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-9SEP19-23MAR20
ซารางเยโว - ทราฟนิค - จาจ์ ส - ชมน้าตกพลิวา - บีฮัช

คา่

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
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) 1.30ชม./91กม. เที่ยวชมเมืองเก่าแก่
ที่เฟื่ องฟูสมัย ออตโตมันเข้ายึด ครอง เป็ นเมืองที่
ตั่ง อยู่ใ จกลางประเทศและอยู่ไ ม่ ไ กลจากเมื อ ง
หลวงนัก ทราฟนิ คถือกาเนิ ดขึ้นในสมัยโรมันแต่
เ จ ริ ญ เ ฟื่ อ ง ฟู ใ น ส มั ย ก า ร ป ก ค ร อ ง ข อ ง
ราชอาณาจักรบอสเนี ยและสมัยออตโตมันเข้ายึด
ครอง เป็ นอดีดเมืองหลวงของออตโตมันแห่ งบอสเนี ยเป็ นระยะเวลา 150 ปี ตัง่ แต่ปี ค.ศ. 1697-1850ใน
ปัจจุบนั ยังคงเห็นมัสยิดเก่ากี่ที่ใช้สถาปัตยกรรมอิสลามอันวิจิตรงดงามที่รอดพ้นจากสงครามกลางเมืองมา
ได้ และทราฟนิคยังเป็ นบ้านเกิดของ ฮีโว อานดริ ช กวีผไู ้ ด้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม และเป็ นเมือง
ที่ ทา ชวาปี้ (อาหารพื้น เมือง) ได้อร่ อยที่ สุด ในประเทศด้ว ย ชมปราสาท ทราฟนิ ค (STARI GRAD
TRAVNIK) ตั้งอยูบ่ นไหล่เขาพลาวาโวด้า ซึ่งตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกาแพงหิ นที่ขาวสะอาด ให้ท่าน
ได้ชมวิว มุมสู ง ท่ ายจะได้ชมบรรยากาศเมืองที่น่ ารั กแห่ งนี้ จากนั้ นน าท่ านออกเดิน ทางสู่ เมือ ง จาจ์ ส
(JAJCE) 1.15ชม./68กม.
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านชมเมือง จาจ์ ส (JAJCE) เป็ นเมืองที่ตงั่
อยู่ต อนเหนื อน้ าตกมีค วามสวยงามมาก เป็ น
เมื องท่ องเที่ ย วที่ มี ชื่อ เสี ย งมากอี ก แห่ ง หนึ่ งที่
ได้รั บ ขนานนามถึ ง วิ ว ธรรมชาติ ที่ ส วยงาม
น า ท่ า น เ ข้ า ช ม น้ า ต ก พ ลิ ว า (PLIVA
WATERFALLS) น้ าตกพลิวาตัง่ อยู่กลางเมือง
จาจ์ส เป็ นน้ าตกที่น่าประทับใจในจะวันตกเฉี ยง
ใต้ และยัง ติ ด อัน ดับน้ าตกที่ ส วยที่ สุ ด ในโลก
น้ าตกแห่ งนี้ มีค วามสู งอยู่ที่ประมาณ 22 เมตร เป็ นน้ าตกที่ อยู่ระหว่าง จุ ดบรรจบของแม่น้ าพลิวาและ
แม่น้ าวรี บาสและใกล้กนั นั้นมีทะเลสาบขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่สวยงามซึ่งเกิดจากแม่น้ าพลิวาอีกด้วย
ได้ เวลาอันสมควร นาท่ านเดินทางต่อเข้ าสู่ เมือง บีฮัช (BIHAC) 2.15ชม./155กม. เป็ นเมืองที่ตงั่ อยู่ริมฝั่ง
แม่น้ ายูน่า และยังมีคาเฟ่ ตัง่ อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าเป็ นย่อมๆล้อมรอบริ มฝั่งแม่น้ า
บริการอาหารมื้อคา่ ณ โรงแรมที่พกั

พักที่ :

HOTEL EMPORIUM

เที่ยง
บ่ าย

หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

วันที่4
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

คา่

พักที่ :
วันที่5
เช้ า

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-9SEP19-23MAR20
บีฮัช - หมู่บ้านโอราซาส - UND NATIONAL PARK - น้าตกสตรัคบุค - โมสตาร์
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
เมื อ งบีฮัช (BIHAC) เป็ นเมืองในรั ฐอูน าซานาประเทศบอสเนี ย และเฮอร์ เ ซโกวี น า
ตั้งอยูท่ างทิศเหนือ-ตะวันตกของประเทศ บน
ฝั่งแม่น้ าอูนาใกล้ชายแดนประเทศโครเอเชี ย
ซึ่ ง เคยอยู่ใต้ก ารปกครองของประเทศตุ ร กี
จนถึง ค.ศ. 1878 น าท่ านออกเดินทางเข้ า สู่
อุท ยานแห่ ง ชาติ Una อยู่ทางตะวัน ตกเฉี ยง
เหนื อของบอสเนี ยใกล้ชายแดนโครเอเชีย จากนั้นนาท่ านเข้ าชม น้าตกสตรั คคิบุค (STRBACKI BUK
WATERFALL) 50นาที/30กม. ตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉียงเหนือระหว่างประเทศบอสเนีย เฮเซอร์โกวีน่า กับ
โครเอเชีย น้ าตกแห่งนี้เป็ นน้ าตกที่มีความสู งถึง 24.5 เมตร และเป็ นน้ าตกที่มีความงดงามที่สุดในอุทยาน
แห่งชาติยนู ่า อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปวิว
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านชม หมู่บ้านโอราซาส (ORASAC VILLAGE) 30นาที /10กม. เป็ นหนึ่ งในเมืองเก่าของอุทยาน
แห่ งชาติยูน่ า มีป้อมปราการและหมู่บา้ นเป็ น
แบบยุ ค กลาง ตั้ง อยู่ บ นเนิ น เขาโอราซาส
หมู่บ้านแห่ งนี้ สร้ างขึ้ น ระหว่างศตวรรษที่ 13
และ 15 ทุกวันนี้ ยงั คงมีกาแพงเมืองที่ค่อนข้าง
สมบูรณ์ มีประตู และหอคอย ใกล้ๆ ยังมีมสั ยิด
และหออาซาน ในยุ ค ออตโตมั น อี ก ด้ ว ย
จากนั้ น น าท่ านเดิน ทางกลับ สู่ เมื อ งโมสตาร์
(MOSTAR) 4.20ชม./272กม.
บริการอาหารมื้อคา่ ณ โรงแรมที่พกั

HOTEL MAPAS
โมสตาร์ - บลากายจ์ - โพซิเทล - น้าตกคราวิซ - โมสตาร์
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
น าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ ง บลากายจ์ (BLAGAJ)
20นาที/13กม. นาท่านชม ตลาดเทปา ซึ่งเป็ นเขตเมือง
เก่าที่ได้รับการอนุ รักษ์และยกย่องให้เป็ นมรดกโลก
น าท่ า นเดิ น ชมเมื องเก่ า แห่ งนี้ ที่ เ ต็ มไปด้ว ยร้ านค้า
มากมาย เข้ าชมบ้ านแบบเติร์ก (Turkish House) ซึ่ง
เหลืออยู่เพีย งไม่กี่ หลังในโมสตาร์ ปั จ จุ บัน เจ้าของ
บ้านยังคงเป็ นชาวบอสเนี ย นเชื้อสายเติร์ก มีเวลาให้
ท่านอิสระเดินช้อปปิ้ งสินค้าท้องถิ่นตามอัธยาศัย

หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-9SEP19-23MAR20

เที่ยง
บ่ าย

คา่

พักที่ :
วันที่6
เช้ า

นาท่ านเดินทางสู่ เมือง โพซิเทล (pocitelj) 40นาที/
30กม. นาท่ านชมสถาปั ตยกรรม
เก่าแก่แบบผสมผสาน ระหว่างศาสนาคริ สต์อิสลาม แบบโบราณ ที่หาชมได้ยาก ชมสุเหร่ าของ
ทางมุสลิมและป้อมปราการที่สร้างโดยกษัตริ ยใ์ นอดีตของทางศาสนาคริ สต์
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเดินทางสู่ เมือง คราวิซ (KRAVICE) 35นาที/
25กม น าท่ านเข้ าชมน้ า ตกคราวิ ซ (KRAVICE
WATERFALL) เป็ นน้ าตกขนาดใหญ่บนแม่น้ าทรี
บาแซท (RIVER TREBLZAT) มี ค วามสู ง อยู่ ที่
ประมาณ25เมตร และ จากปลายน้ าตก ถึ ง รั ศ มี
โดยรอบทะเลสาบ กว้างประมาณ 125 เมตร และ
ในช่วงฤดูร้อน จะร้อนมากซึ่งเป็ นอิทธิพลในแถบเมติ
เตอร์เรเนียน อาจจะด้วยเหตุผลนี้ทาให่บริ เวณชายหาทของทะเลสาบแห่ งนี้ เป็ นที่นิยมในการอาบแดด ปิ ก
นิค และกิจกรรมอื่นๆ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพบริ เวณน้ าตก และชายหาดริ มทะเลสาบ นาท่ านออกเดินทาง
กลับสู่ เมืองโมสตาร์ (Mostar) 1.00ชม./45กม. ประเทศบอสเนียและเฮอเซโกวีน่า เมืองโมสตาร์ เป็ นเมืองที่
เคยถูก ระเบิ ด ครั้ งใหญ่ และโดนผลกระทบในช่ ว ง
สงครามระหว่างเซิร์บกับโครแอต โมสตาร์เป็ นเมืองที่
ใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของประเทศ ตั้งอยู่บนแม่น้ าเนเร
ทวา (Neretva) ซึ่ ง เปรี ยบเสมือนเป็ นพรมแดนกั้น
วัฒนธรรมของสองท้องถิ่น คือทางฝั่งตะวันออกของ
แม่น้ าจะเป็ นส่ ว นของศาสนาอิสลามคื อเป็ นส่ ว นที่
เป็ นที่ต้งั ของสุเหร่ าและเตอร์กิสเฮาส์ ส่วนฝั่งตะวันตก
จะเป็ นส่วนของศาสนาคริ สต์แบบคาทอลิก อันเป็ นที่ต้ งั ของโบสถ์และที่อยู่ของนักบวช ปั จจุบนั โมสตาร์
เป็ นเมืองที่สวยงามและโด่งดังที่สุด อีกแห่ งหนึ่ งประเทศของบอสเนี ย คาว่า โมสตาร์ มาจากคาว่า “The
Bridge Keepers” หรื อแปลว่า ชาวโมสตาร์ที่คอยดูรักษาสะพานที่ต้งั อยูเ่ หนือแม่น้ าเนเรทว่า
บริการอาหารมื้อคา่ ณ โรงแรมที่พกั

HOTEL MAPAS
โมสตาร์ - คอนยิค - ซารางเยโว
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
น าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อง คอนยิ ค (KONJIC)
1.15ชม./70กม. ตัง่ อยู่ร ะหว่างเมือง ซารางแยโว
และโมสตาร์ เป็ นเมืองเล็ก ๆอยู่ติ ดริ มแม่น้ าล้อม
รอมไปด้วยหุบเขาโดยมีเทือกเขา PRENJ เป็ นฉาก
หลัง ที่ มี ชื่ อ เสี ยง เรื่ องงานฝี มื อ ไม้แ กะสลัก
(WOODCARVE) ชมสะพานเก่ า แก่ STARI
KAMENI MOST U KONJICU พาดผ่านแม่น้ า

หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง
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เที่ยง
บ่ าย

คา่

พักที่ :
วันที่7
เช้ า

NERETVA สร้ างตั่งแต่ ปี ค.ศ. 1682 ระหว่ างทางผ่านชม แม่น้ า จาบลานิ ก ้า (JABLANICA LAKE)
แม่น้ าสายหลัก ที่มีความยาวถึง 13 กิโลเมตร มีความลึกถึง 80 เมตร ทอดยาวจากเมืองจาบลานิกา้ จนถึงเมือง
คอนยิค แม่ น้ าแห่ ง นี้ ยัง เป็ นสถานที่ พ ัก ผ่อ นและท ากิ จ กรรม ด้ว ยความสวยงามของแม่ น้ าที่ ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น
จ า ก นั้ น น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ เ มื อ ง ซ า ร า ง เ ย โ ว
(SARAJEVO) 1ช ม . / 60ก ม . น า ท่ า น เ ข้ า สู่ ย่ า น
BASCACIJA เป็ นจัตุ รั ส กลางเมือ งอัน เก่ า แก่ ซ่ึ ง เป็ น
ศูนย์กลางประวัฒิศาสตร์และวัฒนธรรมของเมือง สร้าง
ขึ้นตัง่ แต่ศตวรรษที่15 เมื่อ Isd-Beg Lsakovic ได้คน้ พบ
เมื อ ง ซาราเยโว บริ เวณกลางจัตุ รั ส มี น้ าพุ SEBILIJ
สไตล์ ออตโตมัน BASCACIJA เป็ นย่านบาร์ ซาร์ เก่ า
โดยปัจจุบนั ได้กลายเป็ นถนนสายหลักของเมืองซารางเยโว ตัง่ อยู่บริ เวณส่ วนเมืองเก่า เต็มไปด้วยร้านค้า
ร้านของของที่ระลึก มีเวลาให้ท่านอิสระเดินเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารมื้อคา่ ณ โรงแรมที่พกั

PRESIDENT HOTEL
ซารางเยโว

หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

12.35 น.
18.45 น.
20.05 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั พัก
ได้ เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบิน
เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR 294
ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลีย่ นเครื่ อง ประมาณ 2 ชั่วโมง
เหิรฟ้ากลับสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR 830

วันที8่

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

07.05 น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอันเนื่ องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ ใน
ต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้นู าทัวร์ มีอานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้
การตัดสินใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ
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อัตราค่ าบริการ
ช่ วงออกเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
ห้ องละ 2 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิ่ม
( มีเตียงเสริม )

ก.ย.-ธ.ค.62

55,900

55,900

55,900

12,000

**พิเศษเดินทางช่ วงปี ใหม่ **

65,900

65,900

65,900

15,000

55,900

55,900

55,900

12,000

28 ธ.ค.62-04 ม.ค.63
ม.ค.-มี.ค.63

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้าหน้ าที่บริษทั ฯ
อัตราค่าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ซารางเยโว - กรุงเทพฯ
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มี
อุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทา
ให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พิจารณาหรื อไม่กต็ าม (มีวีซ่าแล้วหักคืน 2,500 บาท)
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้และคอยดู แลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสู ญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามา
ในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสาหรับทุกท่าน)

ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่ านละ 10 ยูโร
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาท ต่อท่ านต่อวัน
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระเงินมัดจา จานวน 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายัง
บริ ษทั ฯ และค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้กต็ ่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรื อ
ผู ้ร่ ว มเดิ น ทางในคณะไม่ ส ามารถผ่ า นการพิ จ ารณาวี ซ่ า ได้ค รบ 20 ท่ า น ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษ ัท ฯ ยิน ดี คื น เงิ น ให้ท้ งั หมดหั ก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รั บผิ ดชอบใดๆ ในกรณี ที่ สูญหาย สู ญเสี ย หรื อได้รั บบาดเจ็ บ ที่นอกเหนื อความ รั บ ผิดชอบของหัวหน้า ทัว ร์ แ ละเหตุสุ ดวิ สัย บาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
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เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
 ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ูสารองที่นั่งครบ 25 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่ องจาก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง
ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษ ท
ั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้องเดินทาง
มายืน่ วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
 เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่น วีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโ รป ทางสถานทูตเป็ นผูก
้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน
 กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่ อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผ่านการพิจารณา
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิ น หรื อตั๋วเครื่ องบิ นที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวี ซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ
และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่านเดิน ทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตั๋ว
เครื่ องบิ น หรื อพาหนะอย่ างหนึ่ งอย่ างใดที่ใช้ ในการเดินทางมาสนามบิ น ทางบริ ษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ น
ค่าใช้ จ่ายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่ อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบิ น
หรื อ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %
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เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA

(***ไม่ ต้องมาโชว์ ตัว***)
หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้ งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รูปถ่ ายสี (ต้องถ่ ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่
ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อให้
ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มกี ารจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี บริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ตบิ ัตร 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
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ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มเี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่ านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

