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☺เบรทั เมืองริมฝัง่แมน่ ำ้โอซมู มัง่คัง่ทำงสิ่งกอ่สรำ้งทำงประวัตศิำสตร ์ชมปรำสำทเบรทั ☺กีโรคำ

สเตอร ์นครศิลำ ชมพิพิธภณัฑช์ำตพินัธุวิ์ทยำ ป้อมปรำกำรกีโรคำสเตอร ์พิพิธพนัธุอ์ำวธุ ☺ซำรำน

เดอร์ เมืองตำกอำกศอันเป็นท่ีนิยมของชำวแอลบำเนีย ชมธำรน ำ้บลอูำย ชมเมืองโบรำณบทูรีนต ์  
☺วโลเรอ ชมปรำสำทปอโตป้ำแลโม แวะเขตอทุยำนลงกำร่ำ ชมพิพิธภัณฑอิ์สรภำพ ชมอทุยำน

โบรำณคดีอะโพโลนี ☺เดอรเ์รส หนึ่งในเมืองเก่ำแก่ของแอลเบเนีย ชมโรงละครโรมนั ☺คจูำ้ อดีต

ท่ีตัง้ของชนเผำ่อิลลิเรียน ชมปรำสำทคจูำ้ ☺ชำโครดำ้ เมืองพรหมแดนระหว่ำง แอลเบเนีย และมอน

เตเนโกร ชมปรสำรทโรสำฟำ ☺ทีรำนำ่ เมืองหลวงท่ีใหญ่ท่ีสดุของแอลเบเนีย ชมจัตรุัสสแกนเดอร์

เบค หอคอยนำฬิกำ  

♥ พำสปอรต์ไทยไมต่อ้งท ำวีซ่ำเขำ้ประเทศแอลเบเนยี ♥ 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

ตลุำคม 20 – 27 ตลุำคม 2562 55,900.- 

พฤศจกิำยน 18 – 25 พฤศจกิำยน 2562 55,900.- 

ธนัวำคม 03 – 10 ธนัวำคม 2562 55,900.- 

ตำรำงเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลำ เวลำในกำรเดินทำง 

วนัแรก กรุงเทพฯ-อีสตนับลู BKK-IST TK 65 21.45-04.10(+1) 10.15 ชม. 

วนัท่ีสอง อีสตนับลู-ทีราน่า IST-TIA TK 1073 07.40 – 08.25 01.42 ชม. 

วนัท่ีเจ็ด ทีราน่า-อีสตนับลู TIA -IST TK 1078 20.55-23.40 01.42 ชม. 

วนัท่ีแปด อีสตนับลู-กรุงเทพ IST-BKK TK 68 01.25-15.00 09.57 ชม. 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อีสตนับูล  

18.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 

แถว U เคาน์เตอรส์ายการบินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน์ (TK) ประตทูางเขา้ท่ี 9 โดยมี
เจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 

 

21.45 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงอีสตนับล”ู โดยสายการบินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK 
065 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.15 ช.ม.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

วนัที่สอง อีสตนับูล – ทีรำน่ำ – เบรทั  

04.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮาวาลิมาน่ี อีสตนับลู ประเทศตุรกี เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

07.40 น. “เหิรฟ้ำสู่เมืองทีรำน่ำ" โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี 
TK1073 (ใชเ้วลาบินประมาณ 01.42 ช.ม.)   (เวลาประเทศแอลเบเนียชา้กว่า
ประเทศไทย 5 ช.ม. และชา้กวา่ประเทศตุรกี 1 ช.ม.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

08.25 น. เดินทางมาถึงสนามบินเมืองทีราน่า เมืองหลวงของแอลบาเนีย เมืองทีรำน่ำ 

เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศแอลบาเนีย เมืองน้ีถูกก่อตั้ง

เมื่อปี ค.ศ.1614 โดยสุไลมำน ปำชำ(Sulejman Pasha) และทีราน่าไดถู้กตั้ง

เป็นเมืองหลวงของประเทศเมื่อปี ค.ศ.1920 เขตเมืองของทีรานาตั้งอยู่ริม

แม่น ้ำอิเชม (Ishë m) มียาวประมาณ 32 กิโลเมตร มีความสูงเฉล่ียเหนือ

ระดับน ้ าทะเลประมาณ 110 เมตร และจุดสูงสุดวัดไดท่ี้ 1 ,828 เมตร ท่ี

 

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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บริเวณมาลีเมโกรปา  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร                     

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ระหว่ำงเดนิทำง   (แบบกล่อง)  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเบรทั (ระยะทำงประมำณ 97.4 กม. ใช้

เวลำเดินทำงประมำณ 01.50 นำที) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นใต ้ระยะทางห่าง

ประมาณ 100 กม. เยี่ยมชม เมืองเบรัท ท่ีตั้งอยู่ในบริเวณทางดา้นใตข้อง

แอลเบเนีย เป็นเมืองศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดัเบรทั ตั้งอยู่ท่ีริมฝั่ง

ของแมน่ ้าโอซมู ซ่ึงถือวา่เป็นเมืองท่ีมีความสวยงามของแอลเบเนียกบัความมัง่
คัง่ของส่ิงก่อสรา้งทางประวติัศาสตร์และสถาปัตยกรรมท่ีหลากหลาย และมี

เมืองเก่าท่ีช่ือว่า เขตมันกำเล็ม (Mangalem District) ท่ีได้รับการขึ้ น
ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2008  
น าท่านไปชม ปรำสำทเบรทั (Berat Castle) เป็นปราสาทท่ีถูกสรา้งขึ้ นบน
เนินเขาท่ีเป็นหินและอยู่ติดกบัดา้นฝัง่ซา้ยของแม่น ้าโอซูม ซ่ึงในตอนแรกไดม้ี

การสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 4 ก่อนคริสตกาล และต่อมาไดถู้กเผาท าลาย

โดยพวกโรมนัในราว 200 ปีก่อนคริสตกาล และในคริสต์ศตวรรษท่ี 5 ก็ไดม้ี

สรา้งก าแพงท่ีแข็งแกร่งข้ึนโดยจกัรพรรดิธีโอโดซีอุส ท่ี 2 แห่งไบแซนไทน์ และ

ก็ไดก้่อสรา้งต่อเติมขึ้ นในศตวรรษท่ี 6 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียน ท่ี1 แต่ต่อมา

ในศตวรรษท่ี 13 ไดม้ีการสรา้งต่อเติมจนมีความสวยงามท่ีบริเวณรอบๆ ตัว

ปราสาทจะมีทิวทศัน์ของธรรมชาติอนัสวยงดงาม และไดร้บัการขึ้ นทะเบียนให้

เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2005 ชมพิพิธภัณฑโ์อนูฟรี่ (Museum Onufri) 

National Iconographic Museum ตั้งอยู่ในโบสถเ์ซนต์แมร่ี ดา้นในมีการจดั

แสดงรปูเคารพท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงถูกรวบรวมมาจากโบสถต่์างๆในแอลเบเนีย 

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร (อำหำรทอ้งถิ่น)  

 จากน้ันน าท่านชมสองฝั่งของเมืองเบรัทท่ีกั้นกลางด้วยแม่น ้ าโอซูม  แบ่ง

ออกเป็น โกริซา (Gorica)และ มันกันเล็ม (Mangalem) ซ่ึงโกริซาตั้งอยู่

ทางดา้นใตข้องแม่น ้ าโอซูมซ่ึงเป็นชาวคริสต์อาศัยอยู่ ส่วนมันกาเล็มตั้งอยู่

ทางดา้นเหนือจะเป็นชาวมุสลิม ซ่ึงทั้งสองฝัง่จะมีตรองซอกซอยและท่ีอยู่อาศยั

ท่ีเป็นลกัษณะสไตลอ์อตโตมนัสรา้งดว้ยหินสีขาวและประตูไมแ้บบดั้งเดิม ซ่ึง

ทั้งสองฝัง่เช่ือมดว้ยสะพานโกริซา อิสระใหท่้านถ่ายรูปและชมวิวท่ีสวยและเต็ม

ไปดว้ยสเน่หข์องเมืองเบรทัแห่งน้ี  

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (อำหำรทอ้งถิ่น)  
 Mangalemi Hotel หรือเทียบเท่ำ**** BERAT 

วนัที่สำม เบรทั – กีโรคำสเตอร ์- ซำรำนเดอร ์  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม บุฟเฟ่ต ์
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองกีโรคำสเตอร ์(Gjirokaster) (ระยะทาง

ประมาณ 159.9 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 02.50 นาที) ตั้งอยู่บนหุบ

เขาระหวา่งภเูขาGjerë และ Drino อยูห่่างจากระดบัน ้าทะเล 300 เมตร อยู่ทาง

ตอนใตข้องแอลเบเนีย เป็นเมืองท่ีไดร้ับการยกย่องเป็นเมืองมรดกโลกจาก

องคก์รยเูนสโก ้และเป็นท่ีรูจ้กักนัในนาม “The City Of Stone” 
จากน้ันน าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์ชำติพันธุวิ์ทยำแห่งชำติ  (National 
Ethnographic Museum) พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีเป็นอาคารแบบออตโตมนัตั้งแต่   
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ศตวรรษท่ี 18 พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีจะแสดงถึงวฒันธรรมทอ้งถ่ินความเป็นอยู่ใน
การใชชี้วิตประจ าวันของครอบครัวของชาวท้องถ่ิน ซ่ึงบริเวณชั้นล่างจะมี

เส้ือผา้ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทอผา้ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าเคร่ืองเงิน พรหม 

หีบแบบดั้งเดิม และหอ้งครวัพรอ้มอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนชั้นบนจะเป็นหอ้งนอน

และขา้วขา้งเคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั  

บ่ำย รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร (อำหำรทอ้งถิ่น)  
14.00 น.      จากน้ันน าท่านชมป้อมปรำกำรกีโรคำสเตอร ์(Gjirokaster Castle) ป้อม

ปราการแห่งน้ีตั้งอยู่บนหุบเขาสูง ซ่ึงสูงจากพ้ืนดินถึง 336 เมตร และสรา้ง

โอบลอ้มปราสาทเพ่ือป้องกนัการรุกราน ในยุคออตโตมนัตั้งแต่ก่อนศตวรรษท่ี 

12  ปัจจุบันด้านในท าเป็นพิพิธภัณฑ์อาวุธ เข ้าชม พิพิธภัณฑ์อำวุธ 

(Museum of Arms)  พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีจดัตั้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1971 ภายในมีการ

จดัแสดงอาวุธตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตรจ์นถึงสงครามโลกครั้งท่ีสอง   

จากน้ันน าท่านเท่ียวชมเมืองกีโรคำสเตอร ์เมืองท่ีเต็มไปดว้ยส่ิงก่อสรา้งท่ีท า

มาจากหินไมว่า่จะเป็นอาคารบา้นเรือน รา้นคา้ต่างๆ รา้นกาแฟ มสัยิด โบสถ ์

รวมถึงถนนท่ีปดูว้ยหิน จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองซำรำนเดอร ์(Sarandë ) 

(ระยะทางประมาณ 55.6 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 01.15 นาที) 

ระหว่างทางน ำท่ำนชมธำรน ้ำบลูอำย (Blue Eye) ใหท่้านชมความสวยงาม

ของธรรมชาติของธารน ้าแห่งน้ี ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซ่ึงเหตุผลท่ี

ถูกเรียกว่า Blue Eye เน่ืองจากลกัษณะของธารน ้าแห่งน้ีดูเหมือนกบัดวงตา 

น ้ าสีฟ้าท่ีแสนเยือกแข็งดูคลา้ยกับราวม่านตาและลอ้มรอบไปดว้ยน ้าใสท่ี

ลอ้มรอบเผยใหเ้ห็นหินและพืชพรรณท่ีอยู่ดา้นล่าง อิสระใหท่้านไดถ่้ายภาพ 

ละเก็บเก่ียวบรรยากาศท่ีน่าประทบัใจบริเวณรอบๆ จนกระทัง่สมควรแก่เวลา

น าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองซารานเดอร์ ซำรำนเดอร  ์เป็นเมืองตากอา

กศริมทะเลท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวแอลเบเนีย รวมถึงนักท่องเท่ียว ท่ีจะมาเยี่ยม

เยือนเมืองน้ีตลอดทั้งปี 

  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (อำหำรทอ้งถิ่น)  
 Butrint Hotel หรือเทียบเท่ำ**** SARANDA 

วนัที่สี่ ซารานเดอร์ - วโลเรอ  

gเชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม บุฟเฟ่ต ์
09.00 น. จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองโบรำณบูทรีนต ์( Butrint Old Ancient Town) 

บูทรีนต์มีมีตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์เป็นท่ีตั้งของอาณานิคมของกรีก มี

ชาวโรมนัและบาทหลวงท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณน้ี ซ่ึงเป็นยุคสมยัท่ีมัง่คัง่ภายใต้

การบริหารการจดัการของอาณาจกัรไบเซนไทน์  หลงัจากน้ันอาณาแห่งน้ีถูก

ถูกชาวเวเนเช่ียน (Venetian) ยึดครอง และในช่วงยุคกลางเมืองน้ีไดถู้กท้ิงรา้ง 

จนกระทัง่ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นโบราณสถานทีแสดงใหเ้ห็นการพฒันาของเมือง

ในแต่ละยุคสมยั แบ่งออกเป็นยุค กรีก บูทรีนต ์ท่ีเป็นยุคเร่ิมตน้ของท่ี   แห่งน้ี

ซ่ึงตามหลักฐานไดพ้บว่าชาวบูทรีนต์ไดม้ีการติดต่อกับชาวกรีกมาตั้งแต่ช่วง
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ศตวรรษท่ี 7 ก่อนคริสตศกัราช และยงัมีการขุดพบขา้วของเคร่ืองใช ้อาทิเช่น 

เคร่ืองป้ันดินเผา และแนวก าแพงป้อมปาการ ซ่ึงสนันิษฐานว่าน่าจะสรา้ง   ขึ้ น

ช่วงศตวรรษท่ี5 ก่อนคริสตศกัราช  ยุคเฮลเลนิสต ์เป็นช่วงศตวรรษท่ี 4 ถึง 3 

ก่อนคริสตศักราช พบก าแพงป้อมปราการขนาดใหญ่มีลักษณะเป็นบล๊อคๆ 

สรา้งขึ้ นดว้ยประตูอนุสรณ์ต่างๆ ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นบนเนินเขาทางทิศใตข้องอโคร

โปลิส และในช่วงศตวรรษท่ี 2 ก่อนคริสตศักราช อาณาจักรแห่งน้ีไดม้ีการ

พัฒนาอย่างกวา้งขวาง ท าใหม้ีส่ิงก่อสรา้งเกิดขึ้ นอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

อาคารวิหาร รวมถึงโรงละครดว้ย และยุคโรมัน เขา้มามีอิทธิพลในปี ค.ศ.   

167 โรมันยังคงใหค้วามอิสระ โรมันค่อนขา้งใหค้วามส าคัญ เพราะพ้ืนท่ี

บริเวณน้ีมีความส าคญัทางกลยุทธใ์นการควบคุมเสน้ทางทะเล รวมทั้งในดา้น

การเกษตร และคา้ขายอีกดว้ย ในยุคสมยัน้ีไดม้ีการน าภาละตินเขา้มาใชอ้ย่าง

เป็นทางการ มีการจัดตั้งวุฒิสภาและไดร้ับสิทธ์ิในการท าเหรียญกษาปณ ์

รวมทั้งยงัมีการก่อสรา้งโรงอาบน ้า, การท าความรอ้นใตพ้ื้น, ถนน, สะพาน, 

น ้าพุประดับ, ท่อระบายน ้า และอ่ืนๆ อีกมากมาย น าท่านชมส่วนต่างๆ อาทิ

เช่น หอลำ้งบำป (Baptistery) ซ่ึงสรา้งขึ้ นตั้งแต่ศตวรรษท่ี 6 ประดบัดว้ยโม

เสค และเป็นหน่ึงในหอลา้งบาปท่ีใหญ่ท่ีสุดใบแถบชายฝั่งอาเดรียติก,  โรง

ละครกรีกโบรำณ (Butrint Amphitheatre) ท่ีสรา้งตั้งแต่ศรรตวรรษท่ี 3, ชม

วิหำรเอสคูลำพิอุส (Temple of Aesculapuis) และเมืองโบราณแห่งน้ียงัไดร้บั

การจดทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกอี้กดว้ย   

เที่ยง รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร (อำหำรทอ้งถิ่น)  
บ่ำย     จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองวโลเรอ (ระยะทางประมาณ 204 กม. ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 03.30 ชม.) วโลเรอ ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้อง

แอลเบเนีย  เป็นเมืองริมทะเล มีหาดทราย หาดหิน และภูเขาเป็นฉากหลัง

ของเมือง วโลเรอยังเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสวยท่ีสุดของประเทศแอลเบเนีย  

ระหวา่งทางน าท่านแวะชมปรำสำทปอรโ์ตป้ำแลโม (Porto Palermo Castle) 

สรา้งขึ้ นเมื่อประมาณศตวรรษท่ี 19 บริเวณแหลมขนาดเล็กโดย Ali Pasha 

Tepelena สรา้งเป้นทรงส่ีเหล่ียมมีป้อมอยู่ท่ีมุมพรอ้มทั้งมีรั้วลอ้มรอบมีรู

ส าหรับใส่ปืนใหญ่พ้ืนท่ีดา้นในปราสาทเป็นหอ้งโถง หอ้งเก็บของ และหอ้ง

อ่ืนๆ อีกมากมาย ใหท่้านเดินขึ้ นบนัไดหินเพ่ือชมบรรยากาศดา้นบนปราสาท

เพ่ือชมวิวทะเลท่ีสวยงาม แวะเขตอุทยำนแห่งชำติลงกำร่ำ (Llogara 

National Park) อิสระใหท่้านชมวิวภเูขาและชายฝัง่ทะเลไอโอเนียน เดินทางถึง

เมืองวโลเรอ อิสระใหท่้านเดินเล่นชมวิวบริเวณชายหาด   

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำร (อำหำรทอ้งถิ่น)  
 Hotel Partner หรือเทียบเท่ำ**** VLORE 

วนัที่หำ้ วโลเรอ – เดอรเ์รส  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม บุฟเฟ่ต ์
09.00 น. จากน้ันน าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์อิสรภำพ (Independence Museum)  
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พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีตั้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1976 และยังเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกใน

แอลเบเนีย จุดประสงคใ์นการจดัตั้งพิพิธภัณฑแ์ห่งน้ีเพ่ือเป็นการร าลึกถึงการ

ประกาศเอกราชในปี ค.ศ. 1912 และยงัแสดงถึงความเป็นเอกลกัษณข์องชาว

แอลเบเนียอีกดว้ย. จากน้ันน าท่านเดินทางสู่อะโพโลนีย ์(Apollonia) ซ่ึงช่ือน้ี

ตั้งตามช่ือของเทพเจา้อะพอลโล สรา้งขึ้ นโดยชาวกรีกท่ีมาจาก คอรินท์และคอ

ฟ ูในปี 588 ก่อนคริสตศกัราช เมืองน้ีไดม้ีการพฒันาและเติบโตอย่างรวดเร็ว 

และเป็นรฐัส าคญัทางการเมือง มีสกุลเงินเป็นของตวัเอง ซ่ึงมาจากการคา้ทาส 

ภายใตก้ารควบคุมของโรม และเมืองน้ียงัเป็นศนูยก์ลางทางวฒันธรรมอีกดว้ย  

12.00 น. รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรอำหำร (อำหำรทอ้งถิ่น)  
บ่ำย จากน้ันน าท่านชมอุทยำนโบรำณคดีอะโพโลนีย ์(Apollonia Archeology 

Park) เป็นหน่ึงในอาณานิคมของกรีก เป็นสถานท่ีท่ีรังสรรค์ขึ้ นดว้ย

บรรยากาศการผสานกนัของอนุสรณ์สถานท่ีหลากหลาย โบราณคดี และภูมิ

ทัศน์ซ่ึงยากจะหาท่ีใดไดใ้นแถบเมดิเตอร์เรเนียน อุทยานแห่งน้ีเป็นอุทยาน

ประวติัศาสตรท่ี์ส าคญัท่ีสุด จึงท าใหเ้ป็นสถานท่ีท่ีเหมาะส าหรบัท่องเท่ียวทั้ง

ทางดา้นวัฒนธรรม ทางภูมิศาสตร์ และยังมีความสวยงามอีกดว้ย ชมโรง

ละครโรมนั  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองเดอรเ์รส (Durres) (ระยะทาง

ประมาณ 96 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 01.50 นาที) เป็นเมืองใหญ่

อนัดบั 2 ของประเทศแอลเบเนีย  เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ และมีความส าคญั

ของแอลเบเนีย เน่ืองจากเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัในการขนส่งน ้ามนัมะกอก ยาสูบ 

ผลิตภัณฑ์ยาง เคร่ืองหนัง และอ่ืนๆ  แต่เดิมเมืองน้ีมีช่ือว่า เอพิแดมโนส 

(Apidamnos) ถูกสรา้งขึ้ นโดยพวกกรีกเมื่อประมาณ 625 ปีก่อนคริสตกาล 

ต่อมาได้มีการเปล่ียนผู ้ปกครองหลายครั้ง จนกระทัง่ชาวเซิร์บได้เขา้มา

ปกครองระหวา่ง ค.ศ.1912 – 1913 จึงกลายมาเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัร

แอลเบเนีย และในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 1 ไดถ้กยึดครองโดย อิตาลี และ

ออสเตรีย จากภายหลงัท่ีพวกโรมนัเขา้มาครอบครองบริเวณน้ีใน 229 ปีก่อน

คริสตกาล ก็ไดม้ีการพฒันาในดา้นการทหาร ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นกองทัพเรือ

เพ่ือใหเ้ป็นหลกัฐานก าลงัท่ีเขม้แข็ง และไดม้ีการเปล่ียนช่ือเมืองเป็น เดียรร์ำชิ

อุม  (Dyrrachium) จากน้ันน าท่านชมโรงละครโรมัน (Roman 

Amphitheatre) ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีใหญ่ท่ีสุดของเดอรเ์รส ถูกสรา้งสรา้งขึ้ นใน

ราวศตวรรษท่ี 2 โดยจกัรพรรดิ โทรจนัของโรมนั สามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ 

20,000 คน ซ่ึงหลงัจากปี ค.ศ. 1900 ไดม้ีการขุดคน้พวกโบราณสถานต่างๆ 

ขึ้ น และในปัจจุบันน้ีสถานท่ีแห่งน้ีไดร้ับความนิยมจากนักท่องเท่ียว และยงั

ไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1996 จากองคก์ารยเูนสโก ้   

        

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (อำหำรทอ้งถิ่น)  
 Hotel Palace หรือเทียบเท่ำ DURRES 

วนัที่หก เดอร์เรส-คูจำ้-ชำโคดรำ้-เดอรเ์รส  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม บุฟเฟ่ต ์
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08.00 น. น าท่านออกเดินทางไปยงัเมืองคูจำ้ (Khuja) (ระยะทางประมาณ 42 กม. ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 01.00 นาที) เมืองคูจำ้ ไดเ้คยเป็นท่ีตั้งหลกัแหล่งของ

พวกชนเผ่าอิลลิเรียนแห่งอลับานี และในปี ค.ศ.1190 ก็ไดเ้ป็นเขตปกครอง

ตนเองแห่งอลับาเนีย และต่อมาก็ไดก้ลายเป็นเมืองหลวงแห่งอาณาจกัรอลับา

เนีย และในราวตน้ศตวรรษท่ี 15 ก็ไดต้กอยู่ภายใตก้ารปกครองของพวกออต

โตมานเติรก์     

น าท่านไปชมปรำสำทแห่งคูจำ้ (Castle of Khuja) ซ่ึงมีทั้งพิพิธภณัฑส์แกน

เดอรเ์บคและมีตลาดบาซารร์วมอยู่บริเวณใกลเ้คียง เป็นสถานท่ีท่ีถูกสรา้งขึ้ น

เพ่ือต่อตา้นกองทัพของพวกออตโตมาน โดยสามารถจุกองทหารไดป้ระมาณ 

2,000-3,000 คน โดยดา้นรอบของปราสาทยงัมีหอคอยสงูดว้ย 

จ าก น้ันน า ท่ าน เ ดิ นทา งสู่ เ มื อ งช ำ โครด้ำ  (Shkoder)  (ร ะ ย ะทา ง

ประมาณ 82.5 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 01.50 ชม.) ซ่ึงตั้งอยู่ทางทาง

ภาคเหนือของแอลเบเนีย ซ่ึงเป็นพรหมแดนระหว่าง มอนเตเนโกร  และ

แอลเบเนีย ชโคดรา้เป็นอีกหน่ึงในเมืองเก่าแก่ท่ีสุดของแอลเบเนีย โดยตั้งอยู่

ติดกบัทะเลสาบชโคดรา้ (Lake Shkodra) ท่ีแม่น ้าสามสายมาบรรจบกนั และ

เป็นหน่ึงในเมืองท่ีมสีถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยม  

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรอำหำร  (อำหำรทอ้งถิ่น)  

บ่ำย จากน้ันน าท่านชม ปรำสำทโรซำฟำ (Rozafa Castle) ตั้งอยูบ่นภูเขาหินเหนือ

เมืองและเคยเป็นป้อมปราการของชาวอิลลิเรียน (Illyrian Stronghold) มา

ก่อน จากซากปราสาทโรซาฟาจะไดส้มัผัสกบัทิวทัศน์ของทะเลสาบชาโคดรา้

และเมืองชาโคดรา้จากมุมสูงท่ีสวยงาม จากน้ันน าท่านเยี่ยมชมรำ้นช่ำงท ำ

หนำ้กำกท่ีใชใ้นงาน Carnival ซ่ึงเป็นงานเทศกาลท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ

อิตาลี จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเดอรเ์รส 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (อำหำรทอ้งถิ่น)  

 Hotel Palace หรือเทียบเท่ำ DURRES 

วนัที่เจ็ด เดอรเ์รส-ทีรำน่ำ-อีสตนับูล  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม บุฟเฟ่ต ์

08.00 น. จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองทีรำน่ำ (ระยะทำงประมำณ 36.2 กม. ใช้

เวลำเดินทำงประมำณ 01.00 ชม.) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศแอลเบเนียท่ีอยู่ติดกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมืองน้ีถูกก่อตั้งเมื่อปี 

ค.ศ.1614 โดย สุไลมำน ปำชำ (Sulejman Pasha) และทีราน่าไดถู้กตั้งเป็น
เมืองหลวงของประเทศเมื่อปี ค.ศ.1920 เขตเมืองของทีราน่าตั้งอยู่ริมแม่น ้ำ

อิเชม (Ishëm) มียาวประมาณ 32 กิโลเมตร มีความสูงเฉล่ียเหนือ

ระดับน ้ าทะเลประมาณ 110 เมตร และจุดสูงสุดวัดไดท่ี้ 1 ,828 เมตร ท่ี
บริเวณมาลีเมโกรปา 
น าท่านชมความสวยงามของตัวเมืองหลวงท่ีเต็มไปดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมท่ี้มี

การตกแต่งใหส้วยงาม ชมจตัรุสัสแกนเดอรเ์บค (Skanderbeg Square) ชม 

  

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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หอคอยนำฬิกำ (Clock Tower) ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีมีอายุมากและเก่าแก่
ท่ีสุดแห่งหน่ึง ถูกสร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1820 ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นท่ีตั้งจุด

ศูนยก์ลางของเมืองและไดก้ลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทีราน่าอีกดว้ย และ

ส่ิงก่อสรา้งท่ีอยูใ่กลก้นัก็ คือ สุเหร่ำเอทเฮม เบย ์(Et’hem Bey Mosque) ซ่ึง
ไดใ้ชเ้วลาก่อสรา้งถึง 28 ปีจนส าเร็จเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1821 ภายในถูก

ตกแต่งดว้ยงานศิลปะ ซ่ึงถือไดว้่าเป็นสุเหร่าท่ีมีความสวยงามท่ีสุดใน

แอลเบเนีย 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (อำหำรพ้ืนเมือง)  

บ่ำย จากน้ันอิสระให้ท่านได้ช ้อปป้ิง ท๊อปทำน่ี ช้อปป้ิงเซ็นเตอร์ (Toptani 

Shopping Centre) ท่านสามารถเลือกซ้ือส้ินคา้ท่ีระลึก รวมทั้งส้ินคา้แบรนด์

เนมระดบัโลก หรือแบรนดท์อ้งถ่ิน และอ่ืนๆ อีกมากมาย   

 

17.00 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (อำหำรพ้ืนเมือง)  

18.00 น. ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
20.55 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงอีสตันบูล” โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 

01078 (ใชเ้วลาบินประมาณ 01.42 ช.ม.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

23.40 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮาวาลิมาน่ี อีสตนับลู ประเทศตุรกี เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
วนัที่แปด กรุงเทพฯ // สุวรรณภูมิ  

01.25 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” " โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 
01078 (ใชเ้วลาบินประมาณ 09.57 ช.ม.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

15.00 น. 

 

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

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

 

ค่ำทวัรต์อ่ท่ำน : ส ำหรบั ตุลำคม – ธนัวำคม 2562  อตัรำค่ำบริกำรน้ีส  ำหรบัผูเ้ดินทำงตั้งแต ่15 ท่ำน ข้ึนไป 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ ท่านละ 
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุต า่กวา่ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 เด็กอายุ 2-6 ปี (ไมเ่สริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 

       55,900.- 
 6,900.- 

55,900.- 
55,900.- 
20,000.-           

 
รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน-ลง ตำมรำคำน ้ำมนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็นจริงที่สำยกำรบิน 

ประกำศปรบั และที่มีเอกสำรยนืยนัเท่ำนั้น (คิด ณ วนัท่ี 17 ส.ค. 2562) 
 

กำรจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณำจองทัวรแ์ละช ำระเงินมัดจ  ำล่วงหนำ้ 20,000 

บำท/ท่ำน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนำ้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ี

เหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
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ท่ำนสำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อีสตนับุล-ทีราน่า-อีสตนับุล-กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์

กิส แอรไ์ลน์ (TK) 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 5 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอำยุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ ตลอดการเดินทาง รวม 6 วนั คิดเป็น 30 ยโูร 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตลอดการเดินทาง รวม 8 วนั คิดเป็น 24 ยูโร หรือขึ้ นอยู่กบัความพึงพอใจ
ของท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน

หอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะ

ตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

ค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า (พาสปอรต์ไทยไดร้บัการยกเวน้วีซ่า) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

กำรยกเลิก : 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใช้จ่ายทั้ งหมด (ยกเว ้นค่าวีซ่า ท่ียื่นและตั ๋ว

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด

หรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม 

และปีใหม่) ท่ีตอ้งการันตี มัดจ ากับทางสายการบิน

หรือกรุป๊ท่ีมีการ การนัตีคา่มดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือโดย

การผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจ
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ขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั  หกัคา่มดัจ า 20,000 บาท + คา่วีซ่า (ถา้มี) 

  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วนั  หกัคา่มดัจ า 20,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอ่ืน (ถา้มี) 

  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-14 วนั  หกัคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการย่ืนวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 

การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

*** เขำ้ประเทศแอลเบเนีย ผูถ้ือหนงัสือเดินทำงไทยไม่ตอ้งท ำวีซ่ำ *** 
หมำยเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อ

ทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ น

ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะ

ค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 

หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็

ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพัก

ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะ

เหมาจา่ย 

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

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้

หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทำงโดยลกูคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือ

ยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ ค่าใชจ้่าย

ส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิก

การเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋

เครื่องบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หาก

ท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆท่ี

เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM 

) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ได้
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หอ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วง

ฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญห่า้มน าติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีก

ครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ี

จะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได้ และหา้ม

มีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชย

ไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังน้ันจึงไม่แนะน า

ใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ันท่านตอ้ง

ระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 

หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบรษิัทฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บรษิทัไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 


