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กาํหนดการเดินทาง 

เมษายน 13 – 23 เมษายน 2562 104,900.- 

เมษายน-พฤษภาคม 28 เมษายน – 08 พฤษภาคม 2562 99,900.- 
พฤษภาคม 17 – 27 พฤษภาคม 2562 99,900.- 
มิถุนายน 01 – 11 มิถนุายน 2562 99,900.- 

ตารางเทีย่วบิน 

วนับิน เมือง CODE เทีย่วบิน เวลา เวลาในการเดินทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ-เวียนนา BKK-VIE OS026 2345-0535+1 11.26 ชม. 

วนัท่ีสาม เวียนนา-ซาราเจโว VIE-SJJ OS757 1310-1420 00.45 ชม. 

วนัท่ีสิบเอ็ด บคูาเรสต ์ OTP-VIE OS848 1505-1640 01.20 ชม. 

วนัท่ีสิบเอ็ด เวียนนา-กรุงเทพ VIE-BKK OS025 2320-1420+1 09.39 ชม. 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  

20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมี
เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ 
เคาน์เตอรส์ายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน์ ชั้น 4 ประตทูางเขา้ท่ี 4 แถว G 

 

23.45 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเวียนนา" โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี OS 

026 (เวลาบินประมาณ 11.26 ชม./รับประทานอาหารและพักผ่อนบน

เคร่ือง) 

 

วนัทีส่อง ซิตี้ ทวัรก์รุงเวียนนา  

05.35 น. เดินทางถึง สนามบินชเวทชาร์ท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผ่านพิธีการ
ตรวจเอกสารคนเขา้เมืองและศุลกากร กรุงเวียนนา (VIENNA) เป็นเมือง
หน่ึงท่ีไดช่ื้อว่าเป็นดินแดนท่ีสุดแสนโรแมนติกเมืองหน่ึงของโลก เป็นเมืองแห่ง
ดนตรีคลาสสิกอมตะ ซ่ึงนักแต่งเพลงคลาสสิกไม่ว่าจะเป็น บีโธเฟ่น โมสาร์ท 
ชูเบอร์ก บราห์ม หรือโยฮันสเตราส์และสถานท่ีอ่ืนๆอีกมากมาย แถมยัง
มากมายไปดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีประณีตและงดงาม 

 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บุฟเฟ่ต์ 

 จากน้ันนําท่านชมความสวยงามของตัวเมืองเวียนนา ซ่ึงจะเร่ิมจากถนน ริง
สตรา๊ส (Ringstrasse) อนัเป็นถนนสายหลกัท่ีมีความยาวประมาณ 5.3 กม. 
ถูกสรา้งข้ึนทบัซากกาํแพงเมืองโบราณในอดีตจากโรงโอเปร่าจนถึงพิพิธภณัฑ์
ศิลปะ ถนนสายน้ีถูกสรา้งข้ึนโดยจักรพรรดิฟรานซ โจเซฟ ในปี ค.ศ.1857 
(ในปี ค.ศ.2015 จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองใหก้ับถนนสายน้ีซ่ึงมีอายุครบ
150 ปี)  
ผ่านชมสเตทโอเปร่า (State Opera) พิพิธภณัฑศิ์ลปะและประวติัศาสตร์
ทางธรรมชาติ (The Museum Of Fine Art And Natural History) ชมความ
สวยงามและอลังการของอาคารรัฐสภา (Parliament Building) โรงละคร
แห่งชาติ (National Theatre) ศาลาว่าการเมือง (City Hall) และ 
มหาวิทยาลยัภาษาเยอรมันอันดับ 2 ของยุโรป เลียบแม่น้ําดานูบ ผ่านชม 
Hundertwasser’s Kunsthaus สวนสนุกพลาเตอร์ (Prater Park) ซ่ึงมี
ชิงชา้ยกัษเ์ฟอรร์ิส (Giant Wheel) สวนสาธารณะสตดัปารค์ ซ่ึงเป็นท่ีตั้ง
ของอนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ เจ ้าของบทเพลงอมตะ “ By The 
Beautiful Blue Danube ” 
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เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน)  

บ่าย นําท่านไปชม วิหารเซนตส์ตีเฟ่น (St.Stephen’s Cathedral) ซ่ึงตั้งอยู่โดด
เด่นเป็นสง่าและเป็นสญัลักษณ์ของกรุงเวียนนา ถูกสรา้งข้ึนในราวศตวรรษท่ี 
12 ในรูปแบบของโกธิค วิหารแห่งน้ีมีความยาวประมาณ 107.2 เมตรและ
กวา้งประมาณ 34.2 เมตร ซ่ึงมีหอคอยอยู่ 4 หอและหอคอยท่ีสูงสุดอยู่
ทางดา้นใตท่ี้สงูประมาณ 136.44 เมตร และจะมีระฆงั 13 แห่งท่ีแขวนอยู่แต่
ระฆังท่ีมีช่ือเสียงของวิหารน้ีคือ พุมเมอริน (Pummerin) ท่ีถูกแขวนอยู่ท่ี
หอคอยดา้นเหนือท่ีมีความสูง 63.3 เมตรและเป็นระฆงัท่ีมีความใหญ่เป็น
อนัดบัสองของยุโรป นําท่านเดินชมท่ี ย่านคารท์เนอร ์สตราสเซ่(Karntner 
Strasse) ย่านถนนการคา้ท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีหา้งสรรพสินคา้และรา้นคา้
ต่างๆ มากมาย มีสินคา้มากมายใหเ้ลือกซ้ือ อาทิเช่น เคร่ืองแกว้คริสตัล
เจียระไน และของท่ีระลึกต่างๆ และรา้นนัง่จิบกาแฟเป็นตน้ตาํรบัแทข้องยุโรป 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้ นเมือง)  

 MERCURE WESTBAHNHOF หรอืเทยีบเทา่ VIENNA 

วนัทีส่าม เวียนนา-ซาราเจโว-ยา่นเมืองเก่า  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา เพื่อเตรียมตวัเดินทาง  

13.00 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงซาราเจโว" " โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี 

OS 757 (เวลาบินประมาณ 00.45 ชม.) 
 

14.20 น. เดินทางถึง กรุงซาราเจโว  เป็นเมืองหลวงของประเทศบอสเนียแอนเฮเซอ

โกวีน่า เป็นเมืองท่ีมีเร่ืองราวความเป็นมาและประวติัศาสตรม์ากท่ีสุดแห่งหน่ึง

ในแถบยุโรปใต ้มีเร่ืองราวต่างๆ อย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสงคราม

ยูโกสลาเวีย แต่ในปัจจุบนัน้ีเมืองแห่งน้ีไดร้ับการยอมรับว่าเป็นเมืองท่ีมีความ

ปลอดภัยมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรปเลยทีเดียว เมืองซาราเจโว สาํหรับคน

ทัว่ไปอาจจะคุน้เคยกับภาพของสงครามท่ีผ่านมาแต่ในความเป็นจริงกลับ   

ตรงกนัขา้มกนัโดยส้ินเชิง ในปี 2011 – 2012 เมืองซาราเจโวแห่งน้ีกลับถูก

เลือกโดยนิตยสาร LONELY PLANET ใหติ้ดอยู่ในสิบอนัดบัแรกของเมืองท่ีท่าน

ตอ้งเดินทางมาท่องเท่ียว และนอกจากน้ีในปี 2014 กรุงซาราเจโว เป็นเมือง

เดียวท่ีอยู่นอกสหภาพยุโรปท่ีถูกเสนอช่ือเขา้ชิงในการท่ีจะไดเ้ป็น EUROPEAN 

CAPITAL OF CULTURE IN 2014 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  ย่านเมืองเก่า 

BASCARSIJA อดีตเคยเป็นย่านบาซาร์เก่าแก่ของยุคออตโตมัน ปัจจุบนัเป็น

ถนนสายหลักของเมืองซาราเจโว ตั้งอยู่ในส่วนเมืองเก่าของซาราเจโว 

ออกแบบในสไตล์ออตโตมัน-เตอร์กิช เต็มไปดว้ยรา้นคา้ของท่ีระลึก รา้น

กาแฟ บาซารท่ี์ขายสินคา้หลากหลายชนิด   

  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 โรงแรมระดบัมาตราฐาน หรอืเทยีบเทา่ SARAJEVO 

วนัทีส่ี่ ซาราเจโว-ทราฟนิค-บีฮาช  

gเชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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08.00 น. จากน้ันนําท่านชม อุโมงคห์นีภัย (SARAJEVO TUNNEL) อุโมงค์ท่ีสรา้งข้ึน

ในช่วงเกิดสงครามบอสเนียระหว่างปี 1992–1995 สรา้งโดยประชาชนชาว

ซาราเยโวเพื่อปกป้องและตัดขาดจากกองกําลังเซอร์เบีย และสามารถนํา

อาหาร ขา้วของ และความช่วยเหลือจากนานาชาติโดยผ่านทางอุโมงคน้ี์ 

นําท่านแวะชม สวนลีโรบอสเน่ สวนสาธารณะท่ีมีน้ําพุใตดิ้นจากแม่น้ํา

บอสนา (River Bosna) ซ่ึงเป็นสวนท่ีร่มร่ืนและเป็นท่ีนิยมพกัผ่อนหย่อนคลาย

ของชาวเมือง สามารถเดินเล่นหรือป่ันจกัรยาน   

จากน้ันนําท่านเดินทางไปยงั  เมืองทราฟนิค ระยะทางประมาณ 63.5 กม. 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 01.20 ชม. 

  

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถ่ิน)  

บ่าย นําท่านชมเมืองทราฟนิค ซ่ึงเป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ใจกลางประเทศและอยู่ไม่ไกล

จากเมืองหลวงนัก ทราฟนิคถือกาํเนิดข้ึนในสมยัโรมนัแต่เจริญเฟ่ืองฟูในสมยั

การปกครองของราชอาณาจกัรบอสเนียและสมยัออตโตมนัเขา้ยึดครอง ท่าน

สามารถเห็นมสัยิดเก่าแก่ท่ีใชส้ถาปัตยกรรมอิสลามอนัวิจิตรงดงามไดท่ี้รอด

พน้จากสงครามกลางเมืองมาได ้และทราฟนิคยงัเป็นบา้นเกิดของ อีโว อานด

ริช กวีผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบลสาขาวรรณกรรม และข้ึนช่ือว่าเป็นเมืองท่ีทาํชวาป้ี 

(อาหารพื้ นเมือง) ไดอ้ร่อยท่ีสุดในประเทศดว้ย ชมปราสาทเมืองทราฟนิค  

(stari grad travnik) ตั้งอยู่บนไหล่เขาพลาวาโวดา้ ซ่ึงตวัปราสาทถูกลอ้มรอบ

ดว้ยกําแพงหินท่ีขาวสะอาด ใหท่้านไดช้มวิวมุมสูง ท่านจะไดช้มบรรยากาศ

เมืองท่ีน่ารกัแห่งน้ี จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองบีฮาช  ระยะทางประมาณ 

217.5 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 03.30 ชม. บีฮาชเป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ริม

ฝัง่แม่น้ํายูน่า และยงัมีคาเฟ่ตั้งอยู่ริมฝัง่แม่น้ําเป็นย่อมๆ ลอ้มรอบริมฝัง่แม่น้ํา 

ยิ่งทาํใหเ้มืองเล็กแห่งน้ีดูมีเสน่หย์ิ่งข้ึนไปอีก  

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหาร (อาหารทอ้งถ่ิน)  

 โรงแรมระดบัมาตราฐาน หรอืเทยีบเทา่ BIHAC 

วนัทีห่า้ บีฮาช-สตรคัคิ บุค-จาจเซ่-โมสตาร ์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บุฟเฟ่ต์ 

08.00 น. จากน้ันนําท่านชม หมู่บา้นโอราซาส (Orasac Village) เป็นหน่ึงในเมืองเก่า

ของอุทยานแห่งชาติยูน่า มีป้อมปราการและหมู่บา้นเป็นแบบยุคกลาง ตั้งอยู่

บนเนินเขาโอราซาส หมู่บา้นแห่งน้ีสรา้งข้ึนระหว่างศตวรรษท่ี 13 และ 15 

ทุกวนัน้ียงัคงมีกาํแพงเมืองท่ีค่อนขา้งสมบรูณ ์มีประต ูและหอคอย ใกล้ๆ  ยงัมี

มสัยิดและหออาซานในยุคออตโตมันอีกดว้ย จากน้ันนําท่านสู่สตรัคคิ บุค 

(Strbacki Buk) โดยรถมินิบสั นํ้าตกสตรคัคิ บุค (Strbacki Buk Waterfall) 

ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือระหว่างประเทศบอสเนีย เฮเซอร์โกวีน่า กับ 

โครเอเชีย น้ําตกแห่งน้ีเป็นน้ําน้ําตกท่ีมีความสงูถึง 24.5 เมตร และเป็นน้ําตก

ท่ีมีความงดงามท่ีสุดในอุทยานแห่งชาติยูน่า อิสระใหท่้านไดถ่้ายรูปวิว จากน้ัน

นําเดินทางกลับโอราซาส เพื่อเดินทางต่อสู่เมืองจาจเซ่ (Jajce) ระยะทาง
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ประมาณ 142 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 02.30 ชม. 

13.00 น. รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร (อาหารทอ้งถ่ิน)  

14.00 น. เมืองจาจเซ่ (Jajce)เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่เหนือน้ําตกมีความสวยงามมาก เป็น

เมืองท่องเท่ียวท่ีมี ช่ือเสียงมากอีกแห่งหน่ึงท่ีได้รับการขนานนามถึงวิว

ธรรมชาติท่ีสวยงาม นําท่านชมนํ้าตกพลิวา (Pliva Waterfalls) น้ําตกพลิวา

ตั้งอยู่กลางเมืองจาจเซ่ เป็นน้ําตกท่ีน่าประทบัใจในตะวนัออกเฉียงใต ้และยงั

ติดอันดับน้ําตกท่ีสวยท่ีสุดในโลก น้ําตกแห่งน้ีมีความสูงอยู่ท่ีประมาณ 22 

เมตร เป็นน้ําตกท่ีอยู่ระหว่างจุดบรรจบของแม่น้ําพลิวาและแม่น้ําวรีบาส และ

ใกลก้นัน้ันมีทะเลสาบขนาดเล็กและขนาดใหญ่ท่ีสวยงามซ่ึงเกิดจากแม่น้ําพลิ

วาอีกดว้ย จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองโมสตาร์ (Mostar)  ระยะทาง

ประมาณ 162 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 03.00 ชม.  

        

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถ่ิน)  

 โรงแรมระดบัมาตราฐาน หรอืเทยีบเทา่ MOSTAR 

วนัทีห่ก โมสตาร์-นํา้ตกคราวิเซ่-กอเตอร์-บุดวา  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บุฟเฟ่ต ์

08.00 น. เมืองโมสตาร ์(Mostar)  เป็นอีกหน่ึงเมืองประวติัศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงทางดา้น

การท่องเท่ียว เป็นหน่ึงในเมืองท่ีสําคัญและใหญ่ท่ีสุดในเฮอร์เซโกวีนา 

(Herzegovina)  โดยตวัเมืองน้ันตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น้ําเนเรตวา(Neretva 

River) ส่ิงท่ีโดดเด่นและเป็นสญัลักษณ์ท่ีสาํคญัของเมืองน้ีก็คงจะเป็นสะพาน 

โบราณ (Old Bridge) หรือสตารี มอสต ์(Stari Most) ซ่ึงถูกสรา้งข้ึนในสมยั

ยุคกลาง และยังคงได้รับการบํารุงรักษาและใช้งานมาได้จนถึงปัจจุบัน 

นอกจากน้ีแลว้ เมืองประวติัศาสตร์โมสตาร์ ยงัเป็นเมืองท่ีถือว่าเป็นศูนยร์วม

ของเหล่าส่ิงปลูกสรา้งท่ีน่าสนใจซ่ึงมีความโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมใน

หลากหลายรูปแบบ จนกระทัง่ในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2005 องคก์าร

ยูเนสโก (UNESCO) ได้ยกให้สะพานโบราณรวมไปถึงบริเวณพื้ นที่

ใกล้เคียงที่ใกล้เคียงที่สุดของสะพานให้อยู่ในรายชื่อมรดกโลกของ

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา นําท่านชมความงดงามและความเก่าแก่

ของ "สะพาน โบราณ หรือ สตารี มอสต์ " สะพานที่ถูกสรา้งขึ้ นจาก

หิน โดยมีความสูงจากระดับน้ําซ่ึงวัดไดใ้นช่วงฤดูรอ้น ประมาณ 21 เมตร 

สะพานโบราณ สตารี มอสต ์ถูกสรา้งข้ึนโดยชาวเติร์ก ในปี ค.ศ. 1566 และ

ไดถู้กทําลายไปในปี ค.ศ. 1993 ต่อมาในปี ค.ศ. 2004 สะพานเก่าและ

อาคารหลายหลงัในเมืองเก่า ในบริเวณใกลเ้คียงก็ไดร้บัการบรูณปฏิสงัขรณข้ึ์น

ใหม่ โดยไดร้บัความช่วยเหลือจากคณะกรรมการวิชาการระหว่างประเทศของ

ยูเนสโก จากน้ันอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกท่ีตลาดนัดพื้ นเมือง (Old 

Bazaar) สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่นํ้าตกคราวิเซ่ (Kravice Waterfall)  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร  (อาหารทอ้งถ่ิน)  

บ่าย นํ้าตกคราวิเซ่ (Kravice Waterfall) เป็นน้ําตกขนาดใหญ่บนแม่น้ําทรีบาแซท  
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(River Trebižat)  มีความสงูอยู่ท่ีประมาณ 25 เมตร และ จากปลายน้ําตก ถึง

รศัมีโดยรอบทะเลสาบ กวา้งประมาณ 125 เมตร และในช่วงฤดูรอ้น จะรอ้น

มากซ่ึงเป็นอิทธิพลในแถบเมดิเตอรเ์รเนียน และอาจจะดว้ยเหตุน้ีทาํใหบ้ริเวณ   

ชายหาดของทะเลสาบแห่งน้ีเป็นท่ีนิยมในการอาบแดด ปิกนิค และกิจกรรม

อ่ืนๆ อิสระใหท่้านไดถ่้ายภาพบริเวณน้ําตก และชายหาดริมทะเลสาบ จนกระ

ถึงควรแก่เวลานําท่านเดินสู่เมืองกอเตอร ์(Kotor) ระยะทางประมาณ 168 

กม. ใชเ้วลาประมาณ 03.00 ชม. เมืองชายฝัง่ทะเลแสนสวยอีกเมืองของมอน

เตเนโกร (Montenegro) ประเทศซ่ึงไดร้บัการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งทะเล

เมดิเตอรเ์รเนียน” โดยประเทศสาธารณรัฐมอนเตเนโกรน้ีตั้งอยู่ทางตอนใต้

ของทะเลเอเดรียติค ถึงแมส้ถานท่ีโดยรวมของประเทศจะมีขนาดเล็กมาก แต่ก็

อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาติอันงดงาม ชายหาดอ่อนละมุนคล่ืนสงบไม่

รุนแรงจนเกินไป ทะเลสาบน้ําเงินเขม้ใส แม่น้ําใสไหลเช่ียวและภูเขาสวยสง่า 

บางแห่งจะเห็นเป็นฟยอร์ดสูงตระหง่านตระการตานําท่านชมความงดงาม

ของ เมืองกอเตอร ์ซ่ึงไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารยูเนสโกเ้ป็นมรดกโลก

ดา้นธรรมชาตแิละวฒันธรรม เป็นเมืองท่ีสรา้งภายในกาํแพงสูง (City Wall) 

ซ่ึงแบ่งตวัเมืองเป็น 2 ส่วนคือ เมืองเก่า (Old town) และเมืองใหม่ โดย

กาํแพงเมืองแห่งน้ีสรา้งโดยชาวเวนิส อีกทั้งสถาปัตยกรรมในเมืองส่วนใหญ่ยงั

ไดร้บัอิทธิพลจากชาวเวนิสเช่นกนั นําท่านชมความงามของ โบสถเ์ซ็นตไ์ทร

ฟอน (Cathedral of Saint Tryphon) ซ่ึงสรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1166 ภายในตวั

เมืองเก่า อิสระใหท่้านเดินเล่นและชมความงามภายในตวัเมืองเก่า หรือเลือก

ซ้ือของฝากท่ีระลึกตามอัธยาศัย จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองบุดวา 

(Budva) (ระยะทาง 35 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 45 นาที) เมืองโบราณอีก

แห่งของประเทศมอนเตเนโก 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถ่ิน)  

 โรงแรมระดบัมาตราฐาน หรอืเทยีบเทา่ BUDVA 

วนัทีเ่จด็ บุดวา-พอดกอรซีกา  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บุฟเฟ่ต ์

08.00 น. เมืองบุดวา ตั้งอยู่บนชายฝัง่ทะเลเอเดรียติก ทางตอนใตข้องประเทศ เมืองบุด

วาเป็นเมืองท่องเท่ียวตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งของมอนเตเนโกร และยงั

เป็นท่ีตั้งของโรงแรมและรีสอรท์มากมาย เมืองบุดวา สรา้งข้ึนในสมยัศตวรรษ

ท่ี 5 เคยเป็นเมืองข้ึนของชาวเวนิส กว่า 400 ปี จึงไดร้ับอิทธิพลจาก

วฒันธรรมของชาวเวนิส อย่างไรก็ตามในสมยัศตวรรษท่ี 18 มอนเตเนโกร 

เคยตกเป็นเมืองข้ึนของ อาณาจักรออตโตมัน ครั้ งเ รืองอํานาจในแถบ

คาบสมุทรบอลข่าน นอกจากน้ีเมืองบุดวาเป็นอีกเมืองท่ีเป็นท่ีจับจอ้งของ

ประเทศล่าอาณานิคมต่างๆทั้ง ฝรัง่เศส, ออสเตรีย และ รัสเซีย และในปี 

1918 ตกเป็นของประเทศยูโกสลาเวีย นําท่านชมความงามภายในตวัเมือง

เก่า หรือ Stari Grad (Old Town) และนําท่านชม โบสถเ์ซ็นตจ์อหน ์(Church 
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of Saint John) ซ่ึงภายในโบสถม์ีภาพไอคอนพระแม่มารี “Madonna in 

Punta”ประดิษฐานในโบสถแ์ห่งน้ี อิสระใหท่้านเดินเล่น ถ่ายรูปและเลือกซ้ือ

ของฝากตามอธัยาศยั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้ นเมือง)  

บ่าย จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองพอดกอรีซกา (Podgorica) (ระยะทาง

ประมาณ 54 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) นําท่านชมความ

งามของเมืองพอดกอรตีซา เมืองหลวงของประเทศตั้งซ่ึงอยู่บนท่ีราบ ระหว่าง

เทือกเขา ไดนาริก แอลป์ (Dinaric Alps) และทะเลสาบสูทาร่ี (Lake Scutari) 

นําท่านผ่านชม อนุสาวรียก์ษัตริยนิ์โคลา (Monument of King Nikola) ซ่ึง

ตั้งอยู่ตรงขา้มรฐัสภามอนเตเนโกร (Montenegro`s parliament) จากน้ันนํา

ท่านสู่ จตัรุสั Trg Republike ซ่ึงเป็นจตุัรสัใจกลางเมือง ศูนยร์วมรา้นคา้ต่างๆ

มากมาย ไดเ้วลานําท่านสู่โบสถ ์The Cathedral of the Resurrection of 

Christ ซ่ึงเป็นโบสถ์ออโทด็อกซ์ขนาดใหญ่ท่ีสรา้งข้ึนในปี 1993 โดยความ

ร่วมมือระหว่างมอนเตเนโกร และ เซอรเ์บีย    

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้ นเมือง)  

 โรงแรมระดบัมาตราฐาน หรอืเทยีบเทา่ PODGORICA 

วนัทีแ่ปด พอดกอรซีกา – ชาโคดรา้ – วโลเรอ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บุฟเฟ่ต ์

08.00 น. จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เ มืองชาโครด้า (แอลเบเนีย)  (ระยะทาง

ประมาณ 59.3 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 01.15 ชม.) ซ่ึงตั้งอยู่ทาง

ทางภาคเหนือของแอลเบเนีย ซ่ึงเป็นพรหมแดนระหว่าง มอนเตเนโกร และ

แอลเบเนีย ชโคดรา้เป็นอีกหน่ึงในเมืองเก่าแก่ท่ีสุดของแอลเบเนีย โดยตั้งอยู่

ติดกบัทะเลสาบชโคดรา้ (Lake Shkodra) ท่ีแม่น้ําสามสายมาบรรจบกนั และ

เป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยม นําท่านผ่านด่านเมืองพอ

ดกอรซีา และขา้มพรมแดนสู่เมืองชาโครดา้ จากน้ันนําท่านชม ปราสาทโร

ซาฟา (Rozafa Castle) ตั้งอยู่บนภเูขาหินเหนือเมืองและเคยเป็นป้อมปราการ

ของชาวอิลลิเรียน (Illyrian Stronghold) มาก่อน จากซากปราสาทโรซาฟาจะ

ไดส้ัมผัสกับทิวทัศน์ของทะเลสาบชาโคดรา้และเมืองชาโคดร้าจากมุมสูงท่ี

สวยงาม   

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้ นเมือง)  

บ่าย จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองวโลเรอ (ระยะทางประมาณ 225 กม. ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 4.00 ชม.) วโลเรอ ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้อง

แอลเบเนีย  เป็นเมืองริมทะเล มีหาดทราย หาดหิน และภูเขาเป็นฉากหลัง

ของเมือง ซ่ึงวโลเรอยังเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสวยท่ีสุดของประเทศแอลเบเนีย  

เดินทางถึงเมืองวโลเรอ อิสระใหท่้านเดินเล่นชมวิวบริเวณชายหาด 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้ นเมือง)  

 โรงแรมระดบัมาตราฐาน หรอืเทยีบเทา่ VLORE 
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วนัทีเ่กา้ วโลเรอ – เบรทั  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บุฟเฟ่ต ์

09.00 น. จากน้ันนําท่านสู่อุทยานโบราณคดีอะโพโลนี (Apolonia Archeology Park) 

เป็นหน่ึงในอาณานิคมของกรีก เป็นสถานท่ีท่ีรังสรรคข้ึ์นดว้ยบรรยากาศการ

ผสานกนัของอนุสรณส์ถานท่ีหลากหลาย โบราณคดี และภูมิทศัน์ซ่ึงยากจะหา

ท่ีใดไดใ้นแถบเมดิเตอร์เรเนียน อุทยานแห่งน้ีเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ท่ี

สําคัญท่ีสุด จึงทําให้เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสําหรับท่องเท่ียวทั้งทางด้าน

วฒันธรรม ทางภูมิศาสตร์ และยงัมีความสวยงามอีกดว้ย จากน้ันนําท่านชม

อารามอารเ์ดนิคา (Ardenica Monastery) อารามแห่งน้ีเร่ิมสรา้งข้ึนโดยจัก

พรรดิอนัโดรนิคอสท่ี2 พาลาโอโลกอส ในคริสตศกัราชท่ี 1282 เป็นอาราม

แบบไบแซนไทน์-ออร์ทอดอกซ์ผสมผสานสไตล์โรมนั มีพื้ นท่ีประมาณ 2.5 

ตารางเมตร ภายในบริเวณประกอบดว้ย โบสถเ์ซนต์แมร่ี, โบสถเ์ซนตืทรีนิต้ี 

รวมทั้งโรงสีและยุง้ขา้ว   

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้ นเมือง)  

บ่าย 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองเบรทั (ระยะทางประมาณ 81.1 กม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 01.50 นาที) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นใต ้ระยะทางห่าง
ประมาณ 100 กม. เยี่ยมชม เมืองเบรัท ท่ีตั้งอยู่ในบริเวณทางดา้นใตข้อง
แอลเบเนีย เป็นเมืองศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดัเบรัท ตั้งอยู่ท่ีริมฝัง่
ของแม่น้ําโอซูม ซ่ึงถือว่าเป็นเมืองท่ีมีความสวยงามของแอลเบเนียกบัความมัง่
คัง่ของส่ิงก่อสรา้งทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมท่ีหลากหลาย และมี
เมืองเก่าท่ีช่ือว่า เขตมันกาเล็ม (Mangalem District) ท่ีได้รับการข้ึน
ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2008  
นําท่านไปชม ปราสาทเบรัท (Berat Castle) เป็นปราสาทท่ีถูกสรา้งข้ึนบน

เนินเขาท่ีเป็นหินและอยู่ติดกบัดา้นฝัง่ซา้ยของแม่น้ําโอซูม ซ่ึงในตอนแรกไดม้ี

การสรา้งข้ึนในราวศตวรรษท่ี 4 ก่อนคริสตกาล และต่อมาไดถู้กเผาทาํลาย

โดยพวกโรมนัในราว 200 ปีก่อนคริสตกาล และในคริสตศ์ตวรรษท่ี 5 ก็ไดม้ี

สรา้งกาํแพงท่ีแข็งแกร่งข้ึนโดยจกัรพรรดิธีโอโดซีอุส ท่ี 2 แห่งไบแซนไทน์ และ

ก็ไดก้่อสรา้งต่อเติมข้ึนในศตวรรษท่ี 6 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียน ท่ี1 แต่ต่อมา

ในศตวรรษท่ี 13 ไดม้ีการสรา้งต่อเติมจนมีความสวยงามท่ีบริเวณรอบๆ ตวั

ปราสาทจะมีทิวทศัน์ของธรรมชาติอนัสวยงดงาม และไดร้บัการข้ึนทะเบียนให้

เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2005 ชมพิพิธภัณฑ์โอนูฟรี่ (Museum Onufri) 

National Iconographic Museum ตั้งอยู่ในโบสถเ์ซนตแ์มร่ี ดา้นในมีการจัด

แสดงรูปเคารพท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงถูกรวบรวมมาจากโบสถต่์างๆในแอลเบเนีย  

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้ นเมือง)  

 โรงแรมระดบัมาตราฐาน หรอืเทยีบเทา่ BERAT 

วนัทีส่ิบ เบรทั – ทรีาน่า  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บุฟเฟ่ต ์

08.00 น. จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองทีราน่า (ระยะทางประมาณ 122 กม. ใช้  
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เวลาเดินทางประมาณ 02.00 ชม.) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศแอลเบเนียท่ีอยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมืองน้ีถูกก่อตั้งเมื่อปี 

ค.ศ.1614 โดย สุไลมาน ปาชา (Sulejman Pasha) และทีราน่าไดถู้กตั้งเป็น

เมืองหลวงของประเทศเมื่อปี ค.ศ.1920 เขตเมืองของทีราน่าตั้งอยู่ริมแม่นํ้า

อิเชม (Ishëm) มียาวประมาณ 32 กิโลเมตร มีความสูงเฉล่ียเหนือ

ระดับน้ําทะเลประมาณ 110 เมตร และจุดสูงสุดวัดไดท่ี้ 1,828 เมตร ท่ี

บริเวณมาลีเมโกรปา 
นําท่านชมความสวยงามของตวัเมืองหลวงท่ีเต็มไปดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมท่ี้มี

การตกแต่งใหส้วยงาม ชมจตัรุสัสแกนเดอรเ์บค (Skanderbeg Square) ชม 

หอคอยนาฬิกา (Clock Tower) ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีมีอายุมากและเก่าแก่

ท่ีสุดแห่งหน่ึง ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1820 ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นท่ีตั้งจุด

ศูนย์กลางของเมืองและไดก้ลายเป็นสญัลักษณ์ของเมืองทีราน่าอีกดว้ย และ

ส่ิงก่อสรา้งท่ีอยู่ใกลก้นัก็ คือ สุเหรา่เอทเฮม เบย ์(Et’hem Bey Mosque) ซ่ึง

ไดใ้ชเ้วลาก่อสรา้งถึง 28 ปีจนสําเร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1821 ภายในถูก

ตกแต่งดว้ยงานศิลปะ ซ่ึงถือไดว่้าเป็นสุเหร่าท่ีมีความสวยงามท่ีสุดใน

แอลเบเนีย 

 จากน้ันอิสระให้ท่านได้ช ้อปป้ิง ท๊อปทาน่ี ช้อปป้ิงเซ็นเตอร์ (Toptani 

Shopping Centre) ท่านสามารถเลือกซ้ือส้ินคา้ท่ีระลึก รวมทั้งส้ินคา้แบรนด์

เนมระดับโลก หรือแบรนดท์อ้งถ่ิน และอ่ืนๆ อีกมากมาย  (ไม่รวมอาหาร

กลางวนัเพือ่ใหท้า่นสะดวกในการเดินเล่นชอ้ปป้ิง) 

 

11.40 น. ไดเ้วลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
15.05 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเวียนนา” " โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี 

OS 848 (เวลาบินประมาณ 01.20 ชม.) 
 

16.40 น. เดินทางถึงสนามบินชเวทชารท์ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
23.20 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” " โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี OS 

025 (เวลาบินประมาณ 09.39 ชม./รับประทานอาหารและพักผ่อนบน
เคร่ือง) 

 

วนัทีส่ิบเอ็ด กรุงเทพฯ // สุวรรณภูมิ  

14.20 น. 

 

ถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
 

ค่าทวัรต์อ่ทา่น : สาํหรบั 13-23 เมษายน 62  อตัราค่าบรกิารน้ีสาํหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่15 ทา่น ขึ้ นไป 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ ท่านละ 
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 
 เด็กอายุตํา่กว่า 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 เด็กอายุ 2-6 ปี (ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

       104,900.- 
 9,900.- 

99,900.- 
99,900.- 
25,000.- 

          2,300.- 

ค่าทวัรต์อ่ทา่น :สาํหรบั พฤษภาคม – มิถุนายน 62   อตัราค่าบรกิารน้ีสาํหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่15 ทา่น ขึ้ นไป 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ ท่านละ 
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 
 เด็กอายุตํา่กว่า 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 เด็กอายุ 2-6 ปี (ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

       99,900.- 
 9,900.- 

99,900.- 
99,900.- 
25,000.- 

          2,300.- 

ราคาอาจมีการปรบัขึ้ น-ลง ตามราคานํ้ามนัทีป่รบัขึ้ นลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิที่สายการบิน 

ประกาศปรบั และทีมี่เอกสารยนืยนัเทา่นั้น (คิด ณ วนัท่ี 03 ธ.ค. 2561) 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวรแ์ละชาํระเงินมัดจาํล่วงหนา้ 40,000 
บาท/ทา่น (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนท่ี
เหลือตามวนัท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทา่นสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบรษิัทฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เวียนนา-ซาราเจโว-ทีราน่า-เวียนนา-กรุงเทพฯ โดยสายการ

บินออสเตรียน แอรไ์ลน์  
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 8 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน้ําด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการนําเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ (ประเทศออสเตรีย) สาํหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัร์คนไทย คอยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการ

เดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลุมผูท้ีมี่อายุตั้งแต7่5ปีขึ้ นไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ยูโร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 9 วนั คิดเป็น 45 ยูโร 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ไทย วนัละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 11 วนั คิดเป็น 33 ยูโร หรือข้ึนอยู่กบั
ความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพัก และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน
หอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะ
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ตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี
ค่าใชจ่้ายเพิ่ม 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัข้ึน) 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่า ท่ียื่นและตั ๋ว
เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหนา้และกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด
หรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม 
และปีใหม่) ท่ีต้องการันตี มัดจํากับทางสายการบิน
หรือกรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจาํท่ีพกั โดยตรงหรือโดย
การผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจ
ขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจาํ 40,000 บาท + ค่าวซี่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั  หกัค่ามดัจาํ 40,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้าํการยื่นวซี่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การนําเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวซี่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสารในการใชย่ื้นวีซ่า : 

เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใชเ้วลาย่ืน 15 วันทาํการ)  
1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมหีน้าเหลือสาํหรบัประทบัวซี่าอย่างน้อย 2 หน้าตอ้งมอีายุการใชง้านเหลือไม่

น้อยกวา่ 6 เดือน นับจากหลังวนัเดินทาง หนังสือเดินทางหา้มชาํรุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งส้ินภายในหนังสือเดินทาง (สาํหรบัท่านท่ีมี

หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํามาประกอบการยื่นวซี่าดว้ย เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาวซี่าของท่าน)  

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ (สดัส่วนใบหน้าโดยละเอียดเฉพาะ

ใบหน้าสงู 3 ซม. วดัจากหน้าผากถึงคาง***) (ใชร้ปูสีพ้ืนหลังขาวเท่าน้ัน ถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 เดือนและตอ้ง

ไมซ่ํ้ากบัรปูวซี่าท่ีมใีนเล่ม สต๊ิกเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้ หา้มสวมแวน่ตาหรือเครื่องประดบั) และกรุณาเขียนช่ือ-

นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลังรปู และใหป้ระกบดา้นหน้าเขา้หากนั (กรุณาอย่าใหร้ปูเลอะหมกึ และอย่า

ใหร้ปูมรีอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑตูจะไม่รบัรปูแบบน้ี ท่านอาจจะตอ้งถ่ายใหม)่ 

3. สาํเนาทะเบียนบา้น/บตัรประชาชน หรือ สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้เคยเปล่ียน) 

4. หลกัฐานการเงิน  

- กรณีผูเ้ดินทางออกค่าใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลัง 6 เดือน ของผูเ้ดินทาง ขอจากทางธนาคาร

เท่าน้ัน ตอ้งเป็น Statement ตวัเต็มจากธนาคารเท่าน้ัน ไมใ่ช่สาํเนาจากสมุดบญัชี และ อพัเดทไมเ่กิน 15 วนัหรืออยู่ในเดือนท่ียืน่วี

ซ่าสถานทตูไมร่บัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั และสถานทตูไมร่บัพิจารณาบญัชีฝากประจาํ  

- กรณีผูเ้ดินทางไมไ่ดอ้อกค่าใชจ้า่ยเอง ใชส้าํเนา Bank Statement บญัชีออมทรพัย(์ของผูท่ี้ออกค่าใชจ้า่ย) ยอ้นหลัง 6 เดือน  

5. หลกัฐานการทาํงาน(ภาษาองักฤษและมีอายุ 1 เดือน นบัยอ้นหลงัจากวนันดัสมัภาษณ)์  

- กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรบัรองการทาํงานจากบริษัทฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มทาํงานและช่วงเวลาท่ีอนุมติัใหล้าหยุด 

ตอ้งสะกดใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกิจการ สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมช่ืีอของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน 

พรอ้มทั้ง เซ็นช่ือรบัรองสาํเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุสาํเนาไมเ่กิน 3 เดือน) 
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- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชห้นังสือรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีกาํลังศึกษาอยู่ (สถานทตูไมร่บัเอกสารท่ีเป็น

บตัรนักเรียน ไมว่า่เป็นช่วงปิดเทอม และตอ้งมอีายุ 1 เดือน นับยอ้นหลังจากวนันัดสมัภาษณ์) ตอ้งสะกดช่ือ-สกุล ใหต้รงตามหน้า

พาสปอรต์ 

6. กรณีท่ีเด็กอายตุ ํา่กว่า 20 ปี ขอสาํเนาสูติบตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มผูป้กครอง 

(กรุณาขอ 2 ฉบบั เพ่ือสาํหรบัยื่นวซี่า 1 ฉบบั และอีก 1 ฉบบั รบกวนเตรียมมาวนัเดินทางสาํหรบัเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมอืงท่ี

สนามบิน)  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบั

มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสัมพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบัจริงจากอาํเภอตน้

สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทั้งแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคัดจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา

โดยมกีารรบัรองค่าใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบัจริงจากอาํเภอตน้สงักดั 

พรอ้มทั้งแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์บิดามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัใคร 

โดยมกีารรบัรองค่าใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบัจริงจากอาํเภอตน้สงักดั 

พรอ้มทั้งแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์บิดาและมารดามาดว้ย พรอ้มทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดา

หรือมารดาเพ่ือรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูดู้แลบุตรแต่เพียงผู ้

เดียว  

- กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซี่า 

7. กรณีสมรสแลว้ สาํเนาทะเบียนสมรส, สาํเนาใบหยา่ หรือ สาํเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

 

เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรบัเปล่ียนและขออพัเดทเพ่ิมเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพ่ิมเติม 

 

*** ทางสถานทูตไม่ใหดึ้งเลม่พาสปอรต์ในทุกกรณี หากลกูคา้จาํเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทางในช่วงท่ีย่ืนวีซ่ากรุป๊ ลกูคา้

จะตอ้งไปแสดงตวัย่ืนวีซ่าเด่ียวเทา่นั้นและตอ้งแนบตัว๋ท่ีจะเดินทางก่อนหนา้ 

เพ่ือแจง้ใหส้ถานทูตรบัทราบ ***1 

 

หมายเหต ุ: 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํา่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 
อย่างน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อ

ทดแทนเป็นลําดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึน
ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะ
คาํนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 
หรือส่ิงของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็
ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่าย 
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 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้าํรองท่ีนั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พัก
ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไมร่บัประทานอาหารบางมื้ อไมเ่ท่ียวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปในลักษณะ
เหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้
หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง 
 ในกรณีลูกคา้ดําเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมาเท่ียวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดําเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือ
ยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งชาํระ ค่าใชจ้่าย

ส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิก
การเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋
เครื่องบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคํายืนยันว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หาก
ท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไมส่ามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆท่ี
เกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เครื่องบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM 

) ข้ึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทําใหท่้านไม่ได้
หอ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมอุีณหภมิตํา่ เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วง
ฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมอืงเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 
 กรุณางดนําของมคีม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มนําติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทาํการตรวจอย่างละเอียดอีก

ครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเครื่องไดไ้มเ่กิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ี
จะสาํแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO ) 

 หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบ ุวนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึนเครื่องได ้และหา้ม
มรี่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
 ของมค่ีาทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน้ําหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชย
ไมเ่กิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะนํา
ใหโ้หลดของมค่ีาทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสญูหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ันท่านตอ้ง

ระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชํารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน
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ระหวา่งการเดินทาง 
การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดร้ับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 
และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไมส่ะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  
4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 

ท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทกุประการ 


