
 

CROATIA – BOSNIA 10 DAYS 
2 Beautiful Countries in Balkan 

 
 

 
 
 

❖ ที่พกัดรีะดบัมาตรฐาน 4 + 5 ดาว  อาหารด ี
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❖ ชมเมอืงดบูรอฟนคิ ทีไ่ดช้ื่อวา่เปน็หนึง่ในเมืองเกา่ที่สวยทีสุ่ดในยุโรป สมญานาม “ไขม่กุแหง่

ทะเล เอเดรียตกิ” 

❖ เดินชม “กำแพงเมืองโบราณ” และ “เมืองเก่าดูบรอฟนิค” สถานที่ท่องเที่ยวของโครเอเชีย 

❖ พร้อมชิมหอยนางรม แบบสดๆ “พร้อมจิบไวน์ ” ณ อ่าวมาลี สตอน  

❖ เยือนถิ่นที่คอร์ซูล่า บ้านเกิด มาร์โค โปโล นักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่  

❖ บีฮาช เมืองเล็กๆน่ารัก พรหมแดนประเทศโครเอเชีย 

❖ น้ำตก Strbaki Buk, อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) 

❖ สะพานโบราณ มกดกโลกที่เมืองโมสตาร์ 

❖ เมืองซาราเจโว เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น นครเยรูซาเล็มแห่งยุโรปและบอลข่าน 

 

ก าหนดวนัเดินทาง 

เดือนเมษายน 13 – 22 เมษายน 2566 149,900.- 

เดือนพฤษภาคม 04 – 13 พฤษภาคม 2566 149,900.- 

เดือนมิถุนายน 15 – 24 มิถุนายน 2566 149,000.- 

เดือนกรกฎาคม 22 – 31 กรกฎาคม 2566 149,900.- 

เดือนสิงหาคม 05 – 14 สิงหาคม 2566 149,900.- 

เดือนกนัยายน 21 – 30 กนัยายน 2566 149,900.- 

เดือนตุลาคม 14 – 23 ตลุาคม 2566 149,900.- 

 
 

 

 ตารางเที่ยวบิน  

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ-อิสตนับูล BKK-IST TK069 23.05 – 05.15+1 

วนัที่สอง อิสตนับูล-ดูบรอฟนิค IST – DBV TK437 07.40 – 08.35+1 

วนัที่เกา้ ซารารเจโว-อิสตนับูล SJJ - IST TK1026 20.30 – 23.25 

วนัที่สิบ อิสตนับูล-กรุงเทพฯ IST - BKK TK068 01.45 – 15.20+1 

วนัแรก กรุงเทพฯ - กรุงอิสตนับูล  

20.00 น. พรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว U ประตู

ทางเขา้ท่ี 9 เตาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์(TK) เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน 

 
 
 
 

 
23.05 น. เหิรฟ้าสู่กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ 

เท่ียวบินท่ี  TK 069 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.30 ชม.) 
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วนัที่สอง กรุงอิสตนับูล - ดูบรอฟนิค -  ซิต้ีทวัร ์เมืองดูบรอฟนิค  
05.15 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง 
07.40 น. เหิรฟ้าสู่เมืองดูบรอฟนิค โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี  

TK437 (ใชเ้วลาบินประมาณ 02.10 ชม.) 

 

 

08.35 น. เดินทางถึง เมืองดูบรอฟนิค(DUBROVNIK) เมืองทางตอนใตข้องสาธารณรัฐ

โครเอเชีย ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นหน่ึงในเมืองเก่าแก่ท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป จนไดส้มญา

นาม ‘ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก’ เป็นเมืองท่ีมีอ านาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษ

ท่ี 13 และมีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้า มีสถาปัตยกรรมมากมายทั้ง

พระราชวงั โบสถ ์วิหาร น ้าพุ อาคารบา้นเรือนท่ีไดร้บัการตกแต่งสวยงามตาม

ยุคสมยั 

น าท่านชมบริเวณย่านเมืองเก่า(Old Town) ซึ่งเคยเป็นเป้าหมายการโจมตี

จากกองทหารยูโกสลาฟ บา้นเรือนมากกวา่ครึ่งไดร้บัความเสียหาย ทรุดดทรม 

จนกระทัง่ในปี ค.ศ.1995 ได้มีการลงนามในสนธิสัญญา สงบศึก Erdut 

องค์การยูเนสโก(UNESCO) และสหภาพยุโรปจึงไดร้่วมบูรณปฏิสังขรณ์เมือง

ขึ้ นมาใหม่ และไดร้บัการขึ้ นทะเบียนมรดกโลก ซึ่งเป้นเมืองท่ีตั้งอยู่ตามชายฝั่ง

ทะเลท่ีมีความสวยงาม บริเวณตัวเมืองเป็นป้อมปราการโบราณท่ีเป็น

สญัลกัษณข์องเมือง 

 
เยี่ยมชมสถาปัตกรรมโบราณกรีก-โรมันบริเวณภายนอกของ  Rector’s 

Palace ศูนยก์ลางการบริหารของเมืองตูบรอฟนิคใรในอดีต  เก็บภาพดา้นหน้า

ของ Sponza Palace ท่ีสรา้งขึ้ นในคริสต์ศตวรรษท่ี 14 ปัจจุบนัใชเ้ป็นสถานท่ี

เก็บรกัษาเอกสารโบราณส าคญัๆ รวมไปถึงค าจารึกโบราณภาษาละตินโบราณ

ท่ีใชเ้ตือนใจเหล่าพ่อคา้วาณิชทางทะเลวา่  “หา้มกระท าการโกงน ้าหนักในการ

ซื้ อขาย ขณะท่ีท่านชัง่ หรือตวงสินคา้ เพราะพระเจา้ก าลังจบัตาและวดัความ

ซื่อสตัยข์องท่านอยู”่ 

 

 
 
 
 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
 

 
น าท่านเดินชมอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ภายในป้อมปราการต่างๆ เช่น 

Dominican Monastery Church of St.Blaise ใ น ส ไ ต ล์ บ า ร็ อ ค  วิ ห า ร
Franciscan Monasteryชมสถาปัตยกรรมแบบโกธิค  Fort of St.John ประตู 
Pile Gate, Ploce Gate 
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จากน้ันน าท่าน ทัวรก์ าแพงเมืองโบราณ (City Walls) ซึ่งเป็นจุดเด่นของ
เมืองดูบรอฟนิค ท่ีมีก าแพงยาวประมาณ 1,940 เมตร สูง 25 เมตร สลบัดว้ย
หอรบ 5 หอ หอคอยทรงกลม 3 หอ และทรงสี่เหล่ียมจตุัรสั และสี่เหล่ียมผืนผา้ 

12 หอ สรา้งขึ้ นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ไดช้ื่อวา่มีความมัน่คงและแข็งแกร่ง

ท่ีสุดในน่านน ้าน้ี ในช่วงท่ีมีการขยายอ านาจของอาณาจกัรออตโตมนั ก าแพง

เมืองท่ีมีความหนา 3 เมตร ไดร้ับการเสริมเพิ่มเติมเป็น 6 เมตร แต่ดูบรอฟ

นิคตอ้งประสบกับภัยทางธรรมชาติ ไดเ้กิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี ค.ศ.

1667 มีคนเสียชีวิตกวา่ 5,000 คน ท าใหต้วัเมืองเสียหายมาก แต่ทวา่ก าแพง
ยังคงอยู่ และประสบภัยอีกครั้งจากสงคราม ถูกถล่มโดยจรวดของกองทัพ

ยูโกสลาเวียในปี ค.ศ.1991 แต่ความเสียหายในส่วนน้ีไดร้บัเงินทุนสนับสนุน

ในการซ่อมแซมจากองคก์ารยูเนสโก ท่านจะไดป้ระทบัใจกบัวิว ทิวทัศน์ขณะท่ี

เดินไปตามแนวสันของก าแพง ซึ่งมีทั้งอาคารสถาปัตยกรรมโบราณสไตล์

บาร็อคในย่านเมืองเก่า และทอ้งทะเลสีครามท่ีสามารถมองออกไปไกลสุด

สายตา ภายใตท้อ้งฟ้าแสนสดใส บางช่วงตอนของก าแพงจะตอ้งผ่านป้อม

ปราการท่ีใหญ่มหึมา และหาดท่ีเต็มไปดว้ยหินผา ท าใหต้ลอดเวลา 2 ชัว่โมง

ในการเดินบนก าแพงเมืองโบราณน้ีผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเชื่อ สรา้งความ

ประทบัใจใหก้บัท่านอยา่งมิรูลื้ม  
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
 HOTEL RIXOS PREMIUM  หรือเทียบเท่า DUBROVNIK 

 
วนัที่สาม เมืองดูบรอฟนิค – อ่าวมาลี สตอน – Ferry - เกาะคอรชู์ล่า   
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบุฟเฟต ์

 อ่าวมาลี สตอน (MALI STON) เมืองท่ีตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของ
เมืองดูบรอฟนิค เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องของหอยนางรมและผลิตภัณฑ์

จากหอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติก ต่ืนตาต่ืนใจไปกับบรรยากาศริม

ชายฝั่งทะเลท่ีมีบา้นเรือนหลงัคากระเบื้ องสีแสดสลบัตามแนวชายฝั่งเป็นระยะ

สู่สตอน หมู่บา้นท่ีสงบเสงี่ยมตั้งอยู่ริมฝั่งบริเวณโคง้อ่าวกวา้ง เปรียบเสมือน

เป็นด่านหน้าของดูบรอฟนิค ในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองจากการคา้เกลือ 

ดังน้ันก าแพงป้องกันจึงมีความจ าเป็น ซึ่งสามารถมองเห็นก าแพงโบราณน้ีได้

จากระยะไกลในปัจจุบัน สตอนในอดีตอยู่ใตก้ารปกครองของโรมนัจนกระทัง่

ถูกท าลายโดยพวกมองโกล ผ่านชมสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสรา้งทางโบราณคดี 

และร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต พรอ้มเก็บบนัทึกภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก 
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สัมผัสรสชาติของหอยนางรมสดๆท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามของ

ทะเลอาเดรียติก พรอ้มจิบไวน(์Tasting Oyster with Wine)  
 
 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
 นัง่รถโคช้ลัดเลาะชายฝั่งทะเลอาเดรียจิก ไปยงัเมืองโอเรบิซ(OREBIC) เพื่อ

ขึ้ นเรือขา้มไปยงัเกาะคอร์ชูล่า โดยเมืองน้ีจะตั้งอยู่ปลายคาบสมุทร Peljesac 

ซึ่งในช่วงกลางศตวรรษท่ี 19 เป็นท่ีรูจ้กักันดีในอุตสาหกรรมการเดินเรือ ซึ่ง

ปัจจุบันเป็นท่ีพักตากอากาศเต็มไปด้วยรีสอร์ทและร้านขายของท่ีระลึก

มากมาย 

น าท่านนัง่เรือเฟอรร์ี่ล่องไปยงัเกาะคอรชู์ล่า(Korcula Island) เกาะในเขต

ทะเลอาเดรียติกของโครเอเชีย ฉายาว่า ไข่มุกแห่งยุคกลาง อีกทั้งยงัเป้นเมือง

บา้นเกิดของนักเดินเรือผุย้ิ่งใหญ่อยา่ง มารโ์ค โปโล  

เมืองเก่าคอรชู์ล่า(KORCULA) ท่ีมีอิทธิพลจากเวเนเชี่ยนมาตั้งแต่ยุคศตวรรษ

ท่ี 15 ชมโบสถ์เซนต์มาร์ค(Cathedral of St.Mark) ท่ีสร้างขึ้ นระหว่างปี 

1301-1806 แวะชม “บา้นเกิดของมาร์โคโปโล” (Marco Polo House) นัก

เดินเรือผูย้ิ่งใหญ่ท่ีคนทัว่ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกบัประเทศบอสเนีย-เฮอร์

เซโกวีน่า ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นเมืองท่ีสวยงามติดอันดับตน้ๆ ของโลก เมื่อปี ค.ศ.

1991 อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่น พกัผ่อน และชมเมืองตามอธัยาศยั เพลิดเพลิน

กบักบับรรยากาศอนัแสนสวยบนเกาะคอรช์ูล่า 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารบุฟเฟ่ต ์

 
 HOTEL MARKO POLO by AMINESS  หรือเทียบเท่า 

 
KORCULAR 

 
วนัที่สี่ เกาะคอรชู์ล่า - นีอุม - เมืองสปลิต  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบุฟเฟต ์

 เดินทางไปยงัท่าเรือเพื่อนัง่เรือกลบัสู่ โอเรบิซ(OREBIC) เพื่อเดินทางต่อไป
ยัง เมืองนีอุม(NEUM) เมืองในเขตประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกเวียน่า 
เมืองชายฝั่งท่ีมีชื่อเสียงอีกเมืองหน่ึง 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารบุฟเฟ่ต์ 
 ท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองสปลิต (SPLIT) เมืองศูนยก์ลางการพาณิชย ์การ

คมนาคมของแควน้ดัลเมเชียและเป็นเมืองชายฝั่งเมดิเตอรเ์รเนียนท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในโครเอเชีย อีกทั้งยงัเป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดดว้ย สปลิตนับอายุไดก้ว่า 
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1,700 ปี โดยมีพระราชวงัดิโอคลิเธียน ประกอบดว้ยศาลาว่าการเมืองสไตล์
เรอเนสซองส ์สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 อาคารบา้นเรือนเก่าแก่ต่างๆ 
 
เขา้ชม พระราชวงัดิโอคลิเธียน (Diocletian Palace) ท่ีประทบัของจกัรพรรดิ 
“ดิโอคลิเธียน” แห่งเมืองเวนิสท่ีแผ่ขยายอาณาเขตจากเวนิสสู่เมืองสปลิต ใน
ยุคโรมนัโบราณ ท่านจะไดพ้บเห็นสถาปัตยกรรมของลานกวา้งท่ีมีเสาสไตล์

โรมนัตั้งอยู่เรียงราย ภายในพระราชวงัประกอบดว้ยทางเขา้หลกัหรือ Golden 
Gate มหาวิหารเทพเจา้จูปิเตอร ์โบสถ์แห่งเทพวีนัส วิหารดอมนิอุส ท่ีจดัเรียง
รายรวมกันอย่างลงตัว ชมย่านพีเพิลสแควร ์(Narodni Square) ศูนยก์ลาง
ทางธุรกิจ และการบริหารเมื่อสมยัศตวรรษท่ี 15 และสิ่งก่อสรา้งท่ีมีชื่อเสียง

เช่น รูปภาพแกะสลักสมัย Venetian-Gothic Cambi Palace Renaissance 
Town Hall ท่ีสรา้งขึ้ นในช่วงแรกของศตวรรษท่ี 15  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
 HOTEL AMPHORA’S GARDEN หรือเทียบเท่า 

 
SPLIT 

 
วนัที่หา้ เมืองสปลิต - โทรเกียร ์- ซาดาร ์- พลิทวิเซ่  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบุฟเฟต ์
 จากน้ันน าท่านสู่ โทรเกียร ์(TROGIR) เกาะเล็กๆ ท่ีเป็นอู่อารยธรรมของกรีก

โบราณตั้งแต่ 380 ปีก่อนคริสกาล ซึ่งต่อมาถูกปกครองโดยทรากุรีอุม 

(Tragurium) และโรมัน บรรดาโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างของเมืองเก่า 

ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดี คือจตุัรสัก าแพงเมืองและป้อมปราการนั่นเอง 

จนไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโก ขึ้ นทะเบียนประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก

ในปี ค.ศ.1997  
น าท่านเดินเท่ียวชมภายในเขตเมืองเก่าท่ีมีสถาปัตยกรรมในสไตลก์รีก-โรมนั

โบราณ อาทิเช่น ประตูเมือง ท่ีไดม้ีการบูรณะขึ้ นใหม่ในเมื่อศตวรรษที่ 16 หอ

นาฬิกาท่ีสร้าง ข้ึนในสมัย ท่ี  14 ผ่านชมมหาวิหารเซนต์ ลอว์เรนซ์ 

(St.Laurence Cathedral) ท่ีสรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 12 ใชเ้วลาก่อสรา้งนับสิบ
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ปี ท่ีมีความงดงามดว้ยกรอบและบานประตูหินแกะสลกัท่ีมีรูปป้ันสิงโต อดมั&
อีฟ และรูปสลกันักบุญองคส์ าคญั 

ออกเดินทางต่อไปยัง เมืองซาดาร ์(ZADAR) เมืองท่าส าคัญของโครเอเชีย
ทางฝั่งทะเลอาเดรียติก และเป็นศูนยก์ลางของซาดารเ์คาน์ต้ี แควน้ดบัเมเชี่ยน

ทางตอนเหนือ 
 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
  

น าท่านชมบรรยากาศท่ีสวยงามของซาดาร ์แวะเก็บบนัทึกภาพประตูเมือง

โบราณ Kopnena Vrata ผ่านชมโบสถ ์St.Donatus สิ่งก่อสรา้งใน
คริสตศ์ตวรรษที่ 9 ชม “Sea Organ” สถาปัตยกรรมการก่อสรา้งเครื่อง
ดนตรีโดยอาศยัเกลียวคล่ืนท่ีซดัเขา้กระทบกบับนัไดหินอ่อนและท่อใต้

ขั้นบนัไดก่อใหเ้กิดเป็นท่วงท านองเสียงดนตรี เป็นผลงานการออกแบบของ

สถาปนิก Nikola Basic ซึ่งเปิดใหส้าธารณะชนเขา้ชมนับตั้งแต่ วนัท่ี 15 
เมษายน ปี ค.ศ.2005 ท่ีผ่านมา   
 
เดินทางต่อไปยัง พลิทวิเซ่(Plitvice) แห่งแควน้ Istria & Kvarner ระหว่าง
ทางชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวโครแอต ซึ่งเป็นชนชาติหน่ีงในเผ่าสลาฟ  

ระหว่างทางสามารถชมทัศนียภาพและธรรมชาติอันงดงามของขุนเขา

ตอนกลางของประเทศ  ซึ่งเป็นตน้ก าเนิดของเหตุการณ์ความไม่สงบของ

ประเทศในการสูร้บระหว่างสองชนชาติ ชาวโครแอตและชาวเซิร์บ เมืองซึ่ง

ตั้งอยู่ตรงกลางของประเทศ และไดร้บัการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี 

ค.ศ.1949  
 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
 HOTEL JEZERO PLITVICKA JEZERA หรือเทียบเท่า PLITVICE 
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วนัที่หก พลิทวิเซ่ - บีอาช  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบุฟเฟต ์
 เดินทางต่อไปยัง อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตวิเซ่ (Plitvice Lakes 

National Park) มีพื้ นทีประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าไม ้
พรรณไมน้านาชนิดและทะเลสาบน้อยใหญ่มากกว่า 16 แห่ง  จนไดร้บัการขึ้ น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกในปี ค.ศ.1979 
น าท่านเดินชมธรรมชาติไปตามทางเดินเทา้ท่ีจดัไวอ้ยา่งเป็นสดัส่วน ลดัเลาะ

ไปตามทะเลสาบ และน ้าตก ต่ืนตาต่ืนใจไปกบัความบริสุทธ์ิ สุขสดชื่น  

จากน้ันน าท่านล่องเรือชมความสวยงามของทอ้งน ้าสีครามในอุทยานแห่งชาติ

ทะเลสาบ ตลอดจนไมป่้าจ าพวกสน สุดแสนประทบัใจกบัความงดงาม  

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  
เดินทางสู่  เมืองบีฮาช(BIHAC) ประเทศบอสเนียและเฮอร์เชเกวี น่า  
ระยะทางประมาณ 163 กิโลเมตร เมืองเล็กๆน้ีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้ายูน่า มีคาเฟ่

ริมแม่น ้ าเพิ่มบรรยากาศใหดู้อบอุ่นน่ารักแก่ผู ้พบเห็น  อิสระชมเมืองเก่า 
จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 HOTEL REKIC HOTEL เทียบเท่า BIHAC 
 

วนัที่เจ็ด บีฮาซ - จาจเซ่  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบุฟเฟต ์
08.00 น. จากน้ันน าท่านชม หมู่บา้นโอราซาส(Orasac Village) เป็นหน่ึงในเมืองเก่า

ของอุทยานแห่งชาติยูน่า มีป้อมปราการและหมู่บา้นเป็นแบบยุคกลาง ตั้งอยู่

บนเนินเขาโอราชาส หมู่บา้นแห่งน้ีสรา้งขึ้ นระหว่างศตวรรษท่ี 13 และ 15 

ทุกวันน้ียังคงมีก าแพงเมืองท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์ มีประตู หอคอย ใกล้ๆ  ยังมี

มัสยิดและหออาซานจในยุคออตโตมันอีกด้วยจากน้ันน าท่านเดินทางสู่  

สตรคัคิ บุค(Strbacki Buk) โดยรถมินิบสั   
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 แวะ น ้าตกสตรัคคิ บุค(Strbacki Buk Waterfall) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียง
เหนือระหว่างประเทศบอสเนีย เฮเซอรโ์กวีน่า กบัโครเอเชีย น ้าตกแห่งน้ีเป้น

น ้าตกท่ีมีความสูงถึง 24.5 เมตร และเป็นน ้าตกที่สวยที่สุดในอุทยานแห่งชาติ

ยูน่า อิสระใหท้่านเดินชมบรรยากาศ ถ่ายรูป ก่อนเดินทางกลบัโอราซาส เพื่อ

เดินทางต่อสู่เมืองจาจเซ่(Jajce) ระยะทางประมาณ 142  กิโลเมตร ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 02.30 ชัว่โมง 

 
 
 

 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 เมืองจาจเซ่(JAJCE) ตั้งอยูเ่หนือน ้าตกเป็นเมืองท่องเท่ียวอีกแห่งท่ีมีชื่อเสียง
อยา่งมาก ดว้ยทศันียภาพที่รายลอ้มไปดว้ยธรรมชาตินัน่เอง  
ถ่ายภาพ น ้าตกพลิวา(Pliva Waterfalls) น ้าตกท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองจาจเซ่ ท่ี
ถือไดว้า่เป็นหน่ึงในน ้าตกท่ีสวยที่สุดในฝั่งตะวนัออกเฉียงใต ้และติดอนัดบัสวย

ระดับโลกเช่นกนั  น ้าตกแห่งน้ีมีความสูงประมาณ 22 เมตร เป็นน ้าตกท่ีเกิด

จากแม่น ้าพลิวาและแม่น ้าวรีบาส ใกลก้ันน้ันมีทะเลสาบขนาดเล็กและขนาด

ใหญ่ท่ีเกิดจากแม่น ้าพลิวาอีกดว้ย 

 
จากน้ันเดินทางไปชม ป้อมปราการจาจเซ่(Jajce Forttress) แนวก าแพง
โบราณ ท่ีตั้งอยู่บนเขาทางเหนือของเมือง ท่ีท่านสามารถชมวิวรอบเมืองได้

จากตรงน้ี พาท่านชม วิหารใตด้ินจาจเซ่(Jajce Underground Church) 
สุสานของ Hrvoje Vukcic ขุนนางคนส าคัญของบอสเนีย อีกหน่ึงสถานท่ีท่ีไม่
ควรพลาด สุสานน้ีเริ่มก่อสรา้งในปี 1400 ใชเ้วลากว่า 16 ปีในการก่อสรา้ง 

ซึ่งสรา้งแลว้เสร็จในปี 1416  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

 HOTEL PLIVSKO JEZERO หรือเทียบเท่า JAJCE 
วนัที่แปด จาจเซ่ - โมสตาร ์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบุฟเฟต ์
 น าท่านเดินทางสู่  เมืองโมสตาร์(MOSTAR) ระยะทางประมาณ 163 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.  เมืองโมสตาร์ เป็นอีกหน่ึงใน
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เมืองประวัติศาสตร์ท่ีมีชื่อเสียงดา้นการท่องเท่ียว หน่ึงในเมืองท่ีส าคัญและ

ใหญ่ท่ีสุดในเฮอร์เชโกวีนา(Herzegovina) ตัวเมืองน้ันตั้งอยู่ในหุบเขาของ
แม่น ้าเนเรตวา(Neretva River)  
 
ชมสะพานหินโบราณ Stari Most  ท่ีสรา้งขึ้ นในสมยัยุคกลางท่ีปัจจุบันยังคง
เปิดใชง้าน ถูกสรา้งขึ้ นโดยชาวเติร์ก ในปี ค.ส.1566 และถูกท าลายไปในปี 

1993 ภายในเมืองเราสามารถพบเห็นสถาปัตยกรรมโบราณหลายรูปแบบท่ี

ผสมผสานกันไดอ้ย่างลงตัว และในปี ค.ศ.2005 องค์การยูเนสโก ไดย้กให้

สะพานโบราณรวมไปถึงบริเวณใกลเ้คียงเป็นมรดกโลกของบอสเนียและเฮอร์

เชโกวีนา  
 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

 อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อสินคา้ท่ีระลึกบริเวณตลาดพ้ืนเมือง(Old Bazaar) 
และเดินชมยา่นเมืองเก่าตามอธัยาศยั จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

 HOTEL HA MOSTAR หรือเทียบเท่า MOSTAR 
วนัที่เกา้ โมสตาร ์- ซาราเจโว  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบุฟเฟต ์
 น าท่านเดินทางสู่ กรุงซาราเจโว เมืองหลวงของบอสเนีย ระยะทางประมาณ  

129 กิโลเมตร ประมาณ 2 ชัว่โมง อีกหน่ึงเมืองท่ีมีเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์

มากท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรปใต ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสงครามยูโกสลาเวีย ซึ่ง

เมืองน้ีไดร้ับว่าเป็นอีกเมืองท่ีมีความปลอดภัยมากท่ีสุดในยุโรป อีกทั้งยงัเคย

ติดอยูใ่นสิบอนัดบัแรกของเมืองท่ีตอ้งเดินทางมาเท่ียว ประจ าปี 2011-2012 

โดยนิตยสาร Lonely Planet  ส่วนในปี 2014 ยงัเคยถูกเสนอชื่อเขา้ชิงในการ

เป็น EUROPEAN CAPITAL OF CALTURE อีกดว้ย  

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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 ชม อุโมงค์หนีภัย(Sarajevo Tunnel) ท่ีสร้างขึ้ นในช่วงสงครามบอสเนีย

ระหว่างปี 1992-1995 สรา้งโดยประชาชนชาวซาราเยโว เพื่อป้องกันกอง

ก าลงัเซอรเ์บีย รวมถึงเป็นช่องทางในการขนส่งสเบียง 

 

 

 พาท่านชม ยา่นเมืองเก่า BASCARSIJA ตามแบบสไตลอ์อตโตมนั-เตอรก์ิช ท่ี

อดีตเคยเป็นย่านบาซาร์เก่าแก่ของยุคออตโตมนั ส่วนในปัจจุบัน เป็นย่านใจ

กลางเมืองซึ่งเต็มไปดว้ยรา้นคา้ คาเฟ่ รา้นกาแฟมากมาย  

 

ชมความงดงามของ สุเหร่า GAZI HUSREV-BEG MOSQUE สุเหร่าแบบออตโต

มนัท่ีส าคญัที่สุดในเมือง ชม มหาวิหารประจ  าเมืองซาราเยโว(The Cathedral 

of Jesus Heart) วิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดของบอสเนีย เป็นท่ีประจ าต าแหน่งของ

พระราชาคณะ ท่ีออกแบบตามสถาปัตกรรมแบบนีโอ-กอธิค ท่ีสรา้งในช่วง 

ค.ศ.1884-1889  

 

 

 น าท่านชม สะพานลาติน(Latin Bridge) ซึ่งเป็นจุดที่อารค์ ดยุค ฟรานซ ์เฟอร์

ดินานด์(Franz Ferdinand) รัชทายาทแห่งวงศืออสเตรียถูกลอบปลงพระชนม์

โดยชาวซาราเยโวนายหน่ึง จนกลายเป็นชนวนเหตุใหเ้กิดสงครามโลกครั้งท่ี 1 

จากน้ันใหอ้ิสระท่านในการเดินชมเมืองและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนกระทัง่ได้

เวลาอนัสมควร  

 

 เดินทางสู่สนามบิน เพื่อท าการตรวจเอกสารในการเดินทาง    
20.30 น. เหิรฟ้าสู่กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ 

เท่ียวบินท่ี TK1026 (ใชเ้วลาบินประมาณ 02.10 ชม.) 
 

23.25น. เดินทางถึงสนามบินฮาวาลิมาน่ี ประเทศตุรกี เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง 
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วนัที่สิบ กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ  
01.45น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรก์ิส แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK68 (ใช้

เวลาบินประมาณ 09.20 ชม.) 

 

15.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

 

*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่ับสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่  
 การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ 

จะยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 

ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบริการน้ีส าหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่10 ท่าน ข้ึนไป 
➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
➢ ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 

149,900.- 
26,000.- 

 

ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 
ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 ) 

 

การจองทวัร ์  

 ➢ หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหนา้ 50,000

บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
➢ กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 45 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ี

เหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์ 

✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั 7 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ประเทศโครเอเชีย) ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการ

เดินทาง 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาล

ในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ยูโร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 8 วนั คิดเป็น 40 ยูโร 

 ค่าทิปหวัหน้าทัวรไ์ทย วนัละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 10 วนั คิดเป็น 30 ยูโร หรือขึ้ นอยู่กบั
ความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน
หอ้งพกัค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้

จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

ค่าใชจ้่ายเพิ่ม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
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 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กโิลกรมั ไม่เกิน 2 ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 

การยกเลิก : 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ▪ คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด  
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 50,000 บาท + ค่าวีซ่าและค่าใชจ้่ายอื่น 

(ถา้มี) 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วนั ▪ หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์
 

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

 
 

กรณียกเลิก 

(ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอยา่งเช่น

ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

(ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเรื่องยื่น

เอกสารไปยงัสายการบิน โรงแรม และในทุกๆ การใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลา

ในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะข้ึนอยูก่บัการ

พิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ บริการอ่ืนๆเป็นส าคญั 

 

เอกสารในการใชย้ื่นวีซ่า :  
เอกสารประกอบการขอวีซ่า  

- 1หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่มีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณาน าไปต่อ

อายุก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (ส าหรบัท่านท่ีมีพาสปอรต์เล่มเก่า ขอความกรุณา แนบ

มาดว้ย เพื่ออา้งอิงกบัทางสถานทูต) 

- รูปถ่ายสี พื้ นหลังสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 2 น้ิว 2 ใบ (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 

- ส าเนาทะเบียนบา้นอย่างละ 1 ใบ 

- ส าเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ใบ  

หลักฐานการท างาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่าน้ัน) 

หมายเหต ุ: 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหน้า อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อื่นๆเพื่อทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน  

▪ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 
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ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  

▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย 

หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่าย  

▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองที่นัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

▪ การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไป

ในลกัษณะเหมาจ่าย 

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่

เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยันการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบ

ต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

▪ เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกนั 

ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้ นเครื่องบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋า

จริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 

(Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดังน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

ในระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

▪ หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 
ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


