
 

 

 

  
 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

เบลเกรด - TOPOLA OPLENAC – ชะลาติบอร์ – มเิรเซว่า - DJURDJEVICA TARA  
 ดูร์มอร์เทอร์ – โคลาซิน - OSTEROG-พอดกอรีตซา - กอตอร์ - พเีรส – เทรยนิจ ิ-โพซิเทล - เคร็ปจน่ิา - คราวซิ 

 มอสสตาร์ - บลากายจ์-คอนยคิ-ทราฟนิค - จาจ์ส - ซาราเจโว 



กาํหนดการเดินทาง 
13-23ก.พ. // 19-29ม.ีค.  

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

ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้ความสะดวก ในการเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ 
21.45 นําท่านออกเดินทางสู่เมือง อิสตันบู  โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK065 

วนัที่2   เบลเกรด  
04.10 เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง 
07.40 ออกเดินทางต่อโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK1081 
08.20 เดินทางถึงสนามบินเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ 

จากน้ันนําท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง 
เช้า นําท่านเดินเข้าสู่  เมืองเบลเกรด  (BELGRADE) 

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
เซอร์เบีย มีการตั้งถ่ินฐานคร้ังแรกในบริเวณน้ี
ตั้งแต่สมยัก่อนยคุประวติัศาสตร์ มีแม่นํ้ าสาํคญั
ตดัผา่นเมืองสองสาย คือ แม่นํ้ าซาวาไหลจากทาง
ทิศตะวนัตกเฉียงใตแ้ละมาบรรจบกบัแม่นํ้ า
ดานูบ โดยจุดที่แม่นํ้ าทั้งสองสายไหลมารวมกนั 
ถือวา่เป็นสมรภูมิที่ดีมาแต่ยคุโบราณจึงเป็นที่ตั้งของ ป้อมปราการโบราณของเบลเกรด (Belgrade Fortress) 
จากน้ันนําท่านชมร้าน กาแฟ  QUESTION MARK (?) ร้านอาหาร ดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุดในเบลเกรด 
ตั้งแต่ปี ค .ศ.1823 จากน้ันนําท่านเข้าชม มหา
วิหารเซ็นต์ ซาวา ( ST.SAV TEMPLE ) ซ่ึงเป็น
โบสถค์ริสตนิ์การออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่ง
หน่ึงในโลก เช่ือกนัวา่เป็นสถานที่เผาศพของ
นกับุญซาวา ซ่ึงเป็นนกับุณที่เคารพของชาว
เซอร์เบีย ตวัอาคารเร่ิใสร้างขึ้นเม่ือปี ค .ศ.1935 
แต่การก่อสร้างไดห้ยดุชะงกัลง จนกระทัง่มี การ
เร่ิมสร้างใหม่อีกร้ังในปั ค.ศ. 1985 จนถึง ปัจจุบนั
อาคารภยัในก็ยงัม่สมบูรณ์            

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน 
บ่าย นําท่าน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหลุมฝังศพของ TITO ประธานาธิบดีของยโูกสลาเวยีและผูน้าํการ

เคล่ือนไหวของประเทศในช่วงสงครามเยน็ ซ่ึงภายในจดัตกแต่งดว้ยเคร่ืองบรรณาการจากนานาประเทศ



ปืนและอาวธุมากมายที่ใชใ้นการทาํการสงครามต่างๆ รวมถึงเคร่ืองแต่งกายของ นายพลติโต ผูน้าํแห่ง
ประเทศยโูกสลาเวยี 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ โรงแรมที่พัก 

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

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   

นําท่านเดินทางสู่เมือง TOPOLA,OPLENAC     
เป็นเมืองเล็กๆใจกลางเมืองเซอร์เบีย ที่อุดมไปดว้ย
ประวตัิศาสตร์และมีช่ือเสียงดา้นการผลิตไวน์  เที่ยว
ชม โบสถ์เซนต์จอร์จ (ST.GEORGE’S CHURCH) 
และสุสานราชวงศ์ KARADJORDJEVIC ตั้งอยูบ่น
ยอดเขา Oplenac ในเมือง Topola รอบลอ้มไปดว้ย 
แนว หินสลบักบัลาํตน้คดเคี้ยวของตน้โอ๊ก โบสถ์
เซนตจ์อร์จ เป็นสถาปัตยกรรม คริสตจกัรที่ไดรั้บ
การออกแบบอยา่งกลา้หาญดว้ยฐานรูปทรงไม้
กางเขนและโดมขนาดใหญ่อยูต่รงกลางลอ้มรอบดว้ยโดมขนาดเล็กส่ีจุด ถูกสร้างขึ้นในสไตลเ์ซอร์เบีย –  
ไบเซนไทน์ ที่มีความแตกต่างจากที่อ่ืน จากน้ันนําท่านเยี่ยมชม ไร่องุ่น  ALEKSANDROVIC WINERY 
ของ ครอบครัว  Family Aleksandrović มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการปลูกองุ่นและการผลิตไวน์มากวา่ 
100 ปี จนกระทัง่ตน้สงครามโลกคร้ังที่สอง ในปี 
1991 พวกเขาไดรั้บสูตรดั้งเดิมของ "Trijumf"             
ซ่ึงเป็นไวน์ที่ดีที่สุดของหอ้งเก็บไวน์ของราชวงศท์ี่
ไดรั้บความนิยมก่อนสงครามโลกคร้ังที่สอง ทาํใหมี้
ช่ือเสียงมาจนถึงปัจจุบนัน้ี ใหท้่านได ้ชิม ไวน์เลิศรส 
และเก็บภาพความประทบัใจ  

 
 
 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองซะลาบิตอร์ (ZLAIBOR) 

เป็นเมืองที่ตั้งอยูบ่นเนินเขาไดนาริค ที่อยูท่างดา้น
ตะวนัตกของประเทศ เทือกเขาน้ี มีพื้นที่ประมาณ  
300 ตารางกิโลเมตร  ซ่ึงบริเวณแห่งน้ี เตม็ไปดว้ย              
รีสอร์ทที่พกัตากอากาศและอยูสู่งกวา่ระดบันํ้ า ทะเล
ประมาณ  1,000 เมตร เป็นเมืองที่มีอากาศเยน็สบาย
ในหนา้ร้อนและจะมีหิมะปกคลุมตามยอดเขาในฤดู
หนาว  

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ โรงแรมที่พัก 
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พกัที่ :       GRAND HOTEL TORNIK          หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 
วนัที่4 ชะลาติบอร์ - มิเลเซว่า - DJURDJEVICA TARA - ดูร์มอร์เทอร์ - โคลาซิน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
นําท่านเดินทางสู่เมือง มิเลเซว่า (MILESEVA) 
ชม โบสถ์  MILESEVA MONASTERY ก่อตั้ง
โดย King Vladislav ภายในตกแต่ง จิตรกรรมฝา
ผนงับนผนงัซ่ึงถูกวาดโดยศิลปินผูย้ิง่ใหญ่ ไดรั้บ
การอนุรักษไ์ว ้ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นผลงาน
ช้ินเอกของศิลปะไบแซนไทน์ในศตวรรษที่ 13 
และปูนเปียกที่โด่งดงัที่สุดและเป็นสญัลกัษณ์
ของอารามน้ีคือ 'ทูตสวรรคข์าว  White Angel'           
จากน้ันนําท่านเที่ยวชม สะพาน  DJURJEVICA 
TARA BRIDGE ชม GRAND CANYON แห่ง
ยโุรป โดยมีแม่นํ้ า TARA ไหลผา่นมีความยาว
กวา่ 144 กิโลเมตร โดยช่วง 104กิโลเมตรแรกอยู่
ในประเทศมอนเตเนโกร และส่วนมที่เหลืออยูใ่น
เขตประเทศบอส การไหลผา่นของแม่นํ้ า ก่อใหเ้กิดหุบเขาแม่นํ้ าที่มีความลึกที่สุดในทวปี ซ่ึงมีความยาว
ประมาณ 82 กิโลเมตร และลึกประมาณ 1,300 เมตร เป็นรองเพยีง GRAND CANYON ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา   

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําท่าน เข้าสู่  อุทยานแห่งชาติ  ดูร์มอร์ เทอ ร์ DURMITOR NATIONAL PARK(UNESCO WORLD 

HERITAGE SITE) อุทยานแห่งชาติ ดูร์มอร์เทอร์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาหินปูนที่สวยงามตั้งอยูท่าง
ตอนเหนือของมอนเตเนโกร และเป็นพื้นที่คุม้ครองที่ใหญ่ที่สุดของมอนเตเนโกร  ซ่ึงถือเป็นหวัใจของภูมิ
ทศัน์ที่มีรูปร่างเป็นธารนํ้ าแขง็แม่นํ้ าหลายสายและลาํธารใตดิ้นที่ฝังอยูใ่นเขตสงวนชีวมณฑลธารา มียอด
เขาสูงกวา่ 2,000 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเลขึ้นเหนือที่ราบสูงทุ่งหญา้อลัไพน์และป่าไมร้วมถึงยอด Bobotov
ที่มีความสูง 2,525 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล  เตม็ไป
ดว้ยทะเลสาบนํ้ าแขง็จาํนวนมากที่รู้จกักนัในทอ้งถ่ิน
วา่“ ภูเขาตา” ปกคลุมภูมิทศัน์ และยงั เป็นที่รู้จกักนั
เป็นอยา่งดีในหุบเขาที่งดงามของ Draga, Sušica, 
Komarnica และ Tara River ซ่ึงเป็นที่ตั้งของหุบเขา
ลึกที่สุดในยโุรป Durmitor ขึ้นช่ือวา่เป็น แหล่ง
ท่องเที่ยวยอดนิยมซ่ึงมีช่ือเสียงดา้นการปีนเขาการ
ปีนเขาการปีนเขาและการพายเรือแคนูอีกดว้ย จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมือง โคลาซิน (KOLASIN) 
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คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ โรงแรมที่พัก 

พกัที่ :      BIANCA RESORT           หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัที่5  โคลาซิน - OSTEROG - พอดกอรีตซา 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําท่านเดินทางสู่เมือง พอดกอรีตซา  

(PODGORICA) พาท่านขึ้น รถมินิแวนเพือ่          
นําท่านเดินทางสู่เมือง OSTEROG  ชมโบสถ์  
MANASTIR OSTROG หน่ึงในสาํนกั นกั บวช
นิกายเซอร์เบียออร์โธด๊อกที่ใหญ่ที่สุดในแถบบอล
ข่านตัง่อยูท่างตอนกลางของมอนเตเนโกร สร้างขึ้น
ในปี 1655   เพือ่อุทิศใหแ้ก่ SVETI VASILIJE 
OSTROSKI ก่อสร้างในบริเวณช่องวา่งบริเวณ แนว
หนา้ผาสูงชนับนหินขนาดใหญ่ทีมีช่ือวา่ OSTROSKA GREDA ทาํใหผู้ค้นมากมายหลงัไลหเขาม าดว้ย
ความศรัทธาและลกัษณะการก่อสร้างที่มีความแปลกตา 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  
บ่าย นําท่านเที่ยวชมเมือง พอดกอรีตซา  

(PODGORICA) เมืองหลวงของ  มอนเตเนโก
รผา่นชมสถานที่ต่างๆ รอบเมืองพอดกอรีตซา ช่ือ 
พอดกอรีตซา ในภาษาเซอร์เบียเม่ือแปลตาม
ตวัอกัษรจะมีความหมายวา่ "ใตก้อรีตซา " กอรีตซา 
หมายถึง ภูเขาลูกเล็กๆเป็นช่ือของเขาลูกหน่ึงซ่ึง
สามารถมองลงไปเห็นเมืองน้ีได้  อิสระใหท้่านได้
เลือกซ้ือของที่ระลึก 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ โรงแรมที่พัก 

พกัที่ :       RAMADA PODGOTCA          หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่6  พอดกอรีตซา - กอตอร์ - พเีรส - เทรยนิจิ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

เดินทางสู่ เมืองกอตอร์ (KOTOR) ตั้งอยูริ่มอ่าวที่
สวยที่สุดแห่งหน่ึงของโลกเมืองหน่ึง และเป็น
เมืองที่ไดรั้บขนานนามวา่  “ไข่มุกแห่งทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน” นาํท่านชมความงดงามของเมืองกอ
ตอร์เป็นเมืองที่สร้างภายในกาํแพงสูง (City Wall) 
ซ่ึงแบ่งตวัเมืองเป็น  2 ส่วนคือ เมืองเก่า  (Old 
town) เมืองเก่าของกอตอร์เป็นเมืองที่ไดรั้บการ
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อนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดีตามแบบฉบบัของยคุกลางที่สร้างขึ้นระหวา่งศตวรรษที่  12 และ 14 สถาปัตยกรรมยุ ค
กลางและมรดกทางวฒันธรรมมากมาย  ทาํใหก้อตอร์เป็นหน่ึงในมรดกโลกทางประวตัิศาสตร์ โดยกาํแพง
เมืองแห่งน้ีสร้างโดยชาวเวนิส สถาปัตยกรรมในเมืองส่วนใหญ่ยงัไดรั้บอิทธิพลจากชาวเวนิ สเช่นกนั                 
นําท่านเดินทางสู่เมือง พีเรส PERAST  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น   
บ่าย นํา ท่านน่ัง เรือชมโบสถ์กลางนํ้า LADY OF 

ROCK โบสถค์ริสนิยากโรมนัคาทอลิก ตัง่อยู่
บริเวณอ่าว คอตอร์ สร้างขึ้นในปี 1632 เป็น
ส่ิงก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะ ดา้นในมี
ภาพวาดอนังดงามผลงานของ Tripo kokolja 
ศิลปินช้ือดงัใน ศตวรรษที่ 17 กวา่70ช้ิน  นําท่าน
เดินทางสู่เมือง เทรยินจิ (TREBINJE) 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ โรงแรมที่พัก 

พกัที่ :      HOTEL PANORAMA          หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่7  เทรยนิจิ -  โพซิเทล - เคร็ปจิน่า - คราวซิ- มอสสตาร์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
  นําท่านชมเมือง เทรยินจิ TREBINJIE ตัง่อยูบ่นฝ่ังแม่นํ้ า Trebisnjica แต่เดิมรุ่งเรืองขึ้นมาจากโรงสีที่ใช้

พลงันํ้ า จนกระทัง่มีการสร้างเขื่อน Grancarevo ซ่ึงอยูเ่หนือขึ้นไป 15 กม. ซ่ึงมีผลกระทบต่อโรงสีทาํให้
โรงสีซบเซาลงเน่ืองจากพลงันํ้ าหายไปแลว้ ชมสะพานเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่ปี 1574 สมยัออตโตมนั 
(Arslanagic) ที่อยูบ่ริเวณเหนือเขื่อน ถูกทะเลสาบกลืนกินเขา้ไป จึงมีการยา้ยสะพานหิน ซ่ึงอยูเ่หนือแม่นํ้ า
ขึ้นไป 7กม. โดยถอดหินทีละกอ้นแลว้นาํมาประกอบใหม่อยูก่ลางเมือง Trebinje จากน้ันนําท่านเที่ยวชม
RADIMLIJ STECAK TOMBSTONES (UNESCO WORLD HERITAGE SITE) หน่ึงในอนุสรณ์
สถานยุคกลางที่สําคญัที่สุดในบอสเนียและเฮอร์เซ
โกวีนา เป็นสุสานใตดิ้นมีความเป็นเอกลกัษณ์ความ
เฉพาะเจา ะจง สาํหรับบอสเนียและเฮอร์เซโกวนีา
เรียกวา่  STECAK เป็นหลุมฝังศพในยคุกลางที่
สาํคญัดว้ยจาํนวนและศิลปะการแกะสลกัหินที่มี
ขนาดใหญ่รูปทรงเรขาคณิต บางช้ินกะสลกัรูปทรง
คลา้ยบา้นลกัษณะหลงัคาเอียงเพือ่เป็นสญัลษัณ์ใน
ชีวติหลงัความตาย ยงัถือเป็นสุสานที่มีมูลค่ามาก
ที่สุด  แวะ ชม เมือง โพซิเทล POCITETELJ               
เป็นหมู่บา้นที่มีกาํแพงลอ้มรอบและมีววิฒันาการ
มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ถึงศตวรรษที่ 18ในช่วงยคุ
กลางและออตโตมนัสถาปัตยกรรมส่วนที่สร้างดว้ยหินของเมืองจะมีความซบัซอ้นและสวยงดงาม 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
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บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมือง  เคร็ปจิน่า  CAPLJINA 
เพ่ือนําท่านชม พิพิธภัณฑ์ พรม  CARPET 
MUSEUM ใหท้่านไดช้มศิลปวฒันธรรมขึ้นช่ือ
ประจาํเมือง นั้นคือการทอพรมทาํมื อ อนัสวยงาม
ที่สืบต่อกนัมารุ่นสู่รู่น  ดว้ยความรู้และการเอาใจ
ใส่ที่มาจากการทุ่มเททาํงานเป็นเวลาหลายปี   ทาํ
ให้เกิดงานแฮนเมดที่มดงามและเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั  นําท่านเดินทางสู่เมือง คราวิซ  
(KRAVICE) นําท่านเข้าชมนํ้าตกคราวิซ (KRAVICE WATERFALL) โดยบริการน่ังรถไฟขนาดเล็ก  ใน
การเดินทาง นาํท่านชมนํ้ าตก ขนาดใหญ่บนแม่นํ้ าทรีบาแซท (RIVER TREBLZAT) มีความสูงอยูท่ี่
ประมาณ 25เมตร และ จากปลายนํ้ าตก ถึงรัศมี
โดยรอบทะเลสาบ  กวา้งประมาณ 125 เมตร และ

ในช่วงฤดูร้อน จะร้อนมากซ่ึงเป็นอิทธิพลในแถบ
เมติเตอร์เรเนียน อาจจะดว้ยเหตุผลน้ีทาํให่บริเวณ
ชายหาทของทะเลสาบแห่งน้ีเป็นที่นิยมในการ
อาบแดด ปิกนิค และกิจกรรมอ่ืนๆ อิสระใหท้่าน
ไดถ่้ายภาพบริเวณนํ้ า ตก และชายหาดริม
ทะเลสาบ นําท่านเดินทางสู่ เมืองมอสตาร์ (MOSTAR)  

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ โรงแรมที่พัก 

พกัที่ :       HOTEL MEPAS             หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง      
วนัที่8  มอสสตาร์-บลากายจ์-คอนยคิ-ซาราเจโว 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นําท่านชม  เมืองมอสตาร์ (MOSTAR) เมืองซ่ึง
เตม็ไปดว้ยความงดงามของธรรมชาติ
สถาปัตยกรรม มอสตาร์เป็นเมืองที่เคยถูกระเบิด
คร้ังใหญ่และโดนผลกระทบในช่วงสงคราม
ระหวา่งเซิร์บกบัโครแอต มอสตาร์เป็นเมืองที่
ใหญ่เป็นอนัดบั  5 ของประเทศ ตั้งอยูบ่นแม่นํ้ า
เนเรทวา(Neretva)ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นพรมแดน
กั้นวฒันธรรมของสองทอ้งถ่ิน คือทางฝ่ังตะวนัออกของแม่นํ้ าจะเป็นส่วนของศาสนาอิสลามคือเป็นส่วนที่
เป็นที่ตั้งของสุเหร่าและบา้นเรือนแบบชาวเตอร์กิสส่วนฝ่ังตะวนัตกจะเป็นส่วนของศาสนาคริสตแ์บบ
คาทอลิก อนัเป็นที่ตั้งของโบสถแ์ละที่อยูข่องนกับวช ปัจจุบนัมอสตาร์เป็นเมืองที่สวยงามและโด่งดงัที่สุด
อีกแห่งหน่ึงประเทศของบอสเนีย ค าวา่ มอสต าร์ มาจากค าวา่  “The Bridge  Keepers” หมายถึงชาวมอ
สตาร์ที่คอยดูรักษาสะพานที่ตั้งอยูเ่หนือแม่นํ้ า เนเรทวา ซ่ึงในเดือนกรกฎาคม  ปี ค.ศ.2005 องคก์รยเูนสโก 
(UNESCO) ไดย้กใหส้ะพานโบราณรวมไปถึงบริเวณพื้นที่ใกลเ้คียงที่ใกลเ้คียงที่สุดของสะพานใหอ้ยูใ่น
รายช่ือมรดกโลกขอ งบอสเนียและเฮอร์เซโกวนีา จากนั้นเดินทางกลบัไปยงัที่พกัในเมืองมอสตาร์                   
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เดินทางไปชมเมืองเก่าบลากายจ์   ซ่ึงเป็นหมู่บ้านในเมือง KASABAK ที่มีองคป์ระกอบของสถาปัตยกรรม
ออตโตมนัและเมดิเตอร์เรเนียน  นําชมบ้านแบบ
เติร์ก(TURKISH HOUSE) ซ่ึงเหลืออยูเ่พยีงไม่ก่ี
หลงัในโมสตาร์ ปัจจุบนัเจา้ของบา้นยงัคงเป็นชาว
บอสเนียนเช้ือสายเติร์ก มีเวลาใหท้่านอิสระเดินช้
อปป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ินตามอธัยาศยั  พิเศษให้ท่านได้
ลิม้รถกาแฟพร้อมขนมสไตล์ตุรกี 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย นําท่าน ชมเมือง  คอนยิค (KONJIC) ตัง่อยู่

ระหวา่งเมือง ซารางแยโวและโมสตาร์ เป็นเมือง
เล็กๆอยูติ่ดริมแม่นํ้ าลอ้มรอมไปดว้ยหุบเขาโดยมี
เทือกเขา  PRENJ เป็นฉากหลงั ที่มีช่ือเสียง เร่ือง
งานฝีมือไมแ้กะสลกั (WOODCARVE) ชม
สะพานเก่าแก่ STARI KAMENI MOST U 
KONJICU พาดผา่นแม่นํ้ า NERETVA สร้างตัง่แต่ปี ค.ศ. 1682 ระหว่างทางผ่านชม แม่นํ้า              จาบลา
นิก้า (JABLANICA LAKE) แม่นํ้ าสายหลกั ที่มี
ความยาวถึง 13 กิโลเมตร มีความลึกถึง 80 เมตร 
ทอดยาวจากเมืองจาบลานิกา้จนถึงเมืองคอนยคิ 
แม่นํ้ าแห่งน้ียงัเป็นสถานที่พกัผอ่นและทาํกิจกรรม 
ดว้ยควา มสวยงามของแม่นํ้ าที่ดึงดูดนกัท่องเที่ยว
เขา้มาอยา่งต่อเน่ือง  
จากน้ันนําท่านชม เมืองซาราเจโว (SARAJEVO)  

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ โรงแรมที่พัก 

พกัที่ :      HOTEL RADON PLAZA                หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่9  ซาราเจโว - ทราฟนิค - จาจ์ส - ซาราเจโว 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองทราฟนิค  

(TRAVNIK) เที่ยวชมเมืองเก่าแก่ที่เฟ่ืองฟูสมยั 
ออตโตมนัเขา้ยดึครอง เป็นเมืองที่ตัง่อยูใ่จกลาง
ประเทศและอยูไ่ม่ไกลจากเมืองหลวงนกั ทราฟนิ
คถือกาํเนิดขึ้นในสมยัโรมนัแต่เจริญเฟ่ืองฟูใน
สมยัการปกครองของราชอาณาจกัรบอสเนียและ
สมยัออตโตมนัเขา้ยดึครอง เป็นอดีดเมืองหลวง
ของออตโตมนัแห่งบอสเนียเป็นระยะเวลา 150 ปี ตัง่แต่ปี ค.ศ. 1697-1850ในปัจจุบนัยงัคงเห็นมสัยดิเก่าก่ีที่
ใชส้ถาปัตยกรรมอิสลามอนัวจิิตรงดงามที่รอดพน้จากสงครามกลางเมืองมาได ้และทราฟนิค ยงัเป็นบา้น
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เกิดของ ฮีโว อานดริช กวผีูไ้ดรั้บรางวลัโนเบลสาขาวรรณกรรม และเป็นเมืองที่ทาํ ชวาป้ี (อาหารพื้นเมือง ) 
ไดอ้ร่อยที่สุดในประเทศดว้ย ชมปราสาท ทราฟนิค  (STARI GRAD TRAVNIK) ตั้งอยูบ่นไหล่เขาพลาวา
โวดา้ ซ่ึงตวัปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยกาํแพงหินที่ขาวสะอาด ใหท้่ านไดช้มววิมุมสูง ท่ายจะไดช้ม
บรรยากาศเมืองที่น่ารักแห่งน้ี จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่ เมือง จาจ์ส  (JAJCE)  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย นําท่านชมเมือง จาจ์ส (JAJCE) เป็นเมืองที่ตัง่อยู่

ตอนเหนือนํ้ าตกมีความสวยงามมาก  เป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากอีกแห่งหน่ึงที่ไดรั้บขนาน
นามถึงววิธรรมชาติที่สวยงาม นําท่านเข้าชม นํ้าตก
พลิวา (PLIVA WATERFALLS) นํ้ าตกพลิวาตัง่อยู่
กลางเมืองจาจส์ เป็นนํ้ าตกที่น่าประทบัใจในจะวนั
ตกเฉียงใต ้และยงัติดอนัดบันํ้ าตกที่สวยที่สุดในโลก 
นํ้ าตกแห่งน้ีมี ความสูงอยูท่ี่ประมาณ  22 เมตร เป็น
นํ้ าตกที่อยูร่ะหวา่ง  จุดบรรจบของแม่นํ้ าพลิวาและ
แม่นํ้ าวรีบาสและใกลก้นันั้นมีทะเลสาบขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ที่สวยงามซ่ึงเกิดจากแม่นํ้ าพลิวาอีก
ดว้ย  นําท่าน ชมถ่ายรูป  WATER MILLS โรงสี
เก่าแก่แห่งเดียวตัง่ที่อยูบ่นแม่นํ้ า พลิวา โดย
สมยัก่อนโรงสีแห่งน้ีชาวบา้นทอ้งถ่ินไดมี้การใชใ้นการบดขา้วสาลีใหเ้ป็นแป้งเพือ่เป็นสะเบียงอาหาร แก่
ทหารสมยัสงคารมโลกคร้ังที่สอง ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางกลับ ซาราเจโว   

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ โรงแรมที่พัก 

พกัที่ :       HOTEL RADON PLAZA          หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่10  ซารางเยโว-กรุงเทพ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําท่านเข้าชม อุโมงค์แห่งความหวั ง TUNNEL 

OF HOPE เป็นอุโมงคท์ี่ขดุขึ้นมาในยคุสงคราม
กลางเมืองเพือ่ลาํเลียงอาหาร และทหาร Serb 
Forces ที่อยูต่ามภูเขาลอ้มรอบเมือง ระหวา่ง
สงครามกลางเมือง จะมีนกัแม่นปืนของเซิร์บ
ประจาํอยู ่ถา้ใครออกมาจากบา้นก็จะถูกยงิ ทาํให้
ชาวเมืองแทบจะอดตาย ทาํใหมี้การขดุอุโมงคน้ี์
ขึ้นมาเพือ่ลาํเลียงนํ้ า อาหาร และทหาร ก็เลยเรียก
อุโมงคน้ี์วา่ Tunnel of hope (อุโมงคแ์ห่งความหวงั) โดยอุโมงคน้ี์มีความยาวประมาณ 800 เมตร ขดุผา่นใต้
รันเวยข์องสนามบินซาราเยโว  จากน้ันนําท่านเข้าสู่ย่าน BASCACIJA เป็นจตุัรัสกลางเมืองอนัเก่าแก่ซ่ึง
เป็นศูนยก์ลางประวฒิัศาสตร์และวฒันธรรมของเมือง สร้างขึ้นตัง่แต่ศตวรรษที่ 15 เม่ือ Isd-Beg Lsakovic 
ไดค้น้พบ เมือง ซาราเยโว บริเวณกลางจตุัรัสมีนํ้ าพ ุSEBILIJ  สไตล ์ออตโตมนั BASCACIJA เป็นยา่นบาร์

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


ซาร์เก่า โดยปัจจุบนัไดก้ลายเป็นถน นสายหลกั
ของเมืองซารางเยโว ตัง่อยูบ่ริเวณส่วนเมืองเก่า  
เตม็ไปดว้ยร้านคา้ ร้านของของที่ระลึก มีเวลาให้
ท่านอิสระเดินเลือกซ้ือของที่ระลึกตามอธัยาศยั 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  
บ่าย นําท่านขึน้ เคเบิลคาร์ ขึน้สู่ บ นเทือกเ ขา 

TREBEVIC ใหท้่าน เพลิดเพลินกบัทศันียภาพ  
ชมววิความมดงามของเมือง ซารางเยโวจากมุมสูง
แบบ พาโนราม่า เคเบิลคาร์ แห่งน้ีไดมี้การเปิดใช้
ในปี 1959 มีการปรับปรุงก่อสร้างและพฒันามา
จนถึงปัจจุบนั เน่ืองจากผลกระทบทางสงคราม
ตลอดหลายปีที่ผา่นมา บริเวณบนเทือกเขา 
TREBEVICยงัเป็นสถานที่จดัการแข่งขนัโอลิมปิก
ในช่วงฤดูหนาว SARAJEVO OLYMPIC 
BOBSLEIGH84 อีกดว้ย  ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบิน 

21.10 นําท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK284 

วนัที่11  กรุงเทพ 
00.05 เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง 
01.25 ออกเดินทางต่อโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ TK064 
15.00 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศ
ที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้ งนีก้ารตัดสินใจ  จะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคัญ 

 

อตัราค่าบริการ 

ช่วงออกเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มเีตยีงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

 

ก.พ.- มิ.ย.2563 95,900 95,900 95,900 15,000 

**พเิศษเดนิทางสงกรานต์** 

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

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

 
 
 
 



อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ - เบลเกรด - ซารางเยโว - กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการพร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ  เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ  อนัเป็นผลท่ีทาํ
ให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  

 ค่าทิปพนกังานขบัรถและทิปไกดท์อ้งถ่ินบริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา  

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวนั(หากท่านประทบัใจในการบริการ) 
 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระเงินมดัจาํ จาํนวน 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงั

บริษทัฯ และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางใน

คณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหา
คณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้  และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทาํการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผีู้สํารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดินทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป  ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทร าบ 
และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณท่ีานเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะสํารองยานพาหนะ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก   

***กรณทีีลู่กค้ายกเลกิการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณ*ี** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง  อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร

แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่วา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่าน

จะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิม่เติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


