
 

 

รหัสทัวร WCT1902888 

ทัวรบอสเนีย แกรนด บอสเนีย 8 วัน 5 คืน (QR) 
ซารางเยโว   ทราฟนิค   จาจส   น้ําตกพลิวา   บีฮัช   UND NATIONAL PARK 
หมูบานโอราซาส   น้ําตกสตรัคคิบุค   โมสตาร   บลากายจ   โพซิเทล   คราวิซ 
น้ําตกคราวิซ   คอนยิค 
 

  



 

 

วันที่1      ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
23.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศช้ัน 4 เคานเตอรสายการบินกาตาร แอรเวย (เคานเตอร Q) พรอม
เจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

วันที่2      ซารางเยโว - ชมเมือง 
02.10 น. ออกเดินทางสู กรุงโดฮา ประเทศกาตาร  โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS 

เที่ยวบินที่ QR 837 
05.30 น. เดินทางถึง ประเทศกาตาร ใหทานแวะพักเปลี่ยนเครื่อง (ใชเวลาเปลี่ยนเครื่อง

ประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
08.05. น. ออกเดินทางสู เมืองซารางเยโว โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ 

QR 293 
11.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติซารางเยโว ประเทศบอสเนีย หลังผานการ

ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว 
เที่ยง บรกิารอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บาย นําทานเขาสู  เมือง ซารางเยโว (SARAJEVO) เปนเมืองหลวงที่ใหญที่สุดของ

ประเทศบอสเนีย ใหทานไดเพลิดเพลินไปกับประวัติศาสตรและความงามของสภาปตยก
รรม หลากหลายรูปแบบที่ยังคงสภาพเดิมเปน
เอกลักษณ ชมโบสถ THE CATHEDRAL 
OF JESUS’ SACRED HEART โบ ส ถ
ขนาดใหญที่สุดของประเทศบอสเนีย เมื่อป 
1889 เปนสถาปตยกรรมแบบ นีโอ-กอธิค 
โดยบริเวนดานหนามีรอยหยดเลือดจําลอง
เพื่อรําลึกถึงเหตุการสูญเสียครั้งใหณของ
ป ร ะ เ ท ศ  ช ม มั ส ยิ ด  EMPEROR’S 
MOSQUE มัสยิดแบบออตโตมัน สรางขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1457 หลังจากออโตมันได
ปกครองบอสเนีย พาทานยอนอดีดตามหาจุดเปลี่ยนประวัติศาสตรซึ่งเปนชนวนตนเหตุ
ของสงครามโลกครั้งที ่1 บริเวณสะพานขามแมน้ํา MILJACKA  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ โรงแรมที่พัก 



 

 

พักที่ :       PRESIDENT HOTEL หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่3        ซารางเยโว - ทราฟนิค - จาจส - ชมนํ้าตกพลิวา - บีฮัช 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
นําทานออกเดินทางสู เมืองทราฟนิค (TRAVNIK) 

1.30ชม./91กม. เที่ยวชมเมืองเกาแกที่
เฟم�องฟูสมัย ออตโตมันเขายึดครอง เปน
เมืองที่ตั่งอยูใจกลางประเทศและอยูไมไกล
จากเมืองหลวงนัก ทราฟนิคถือกําเนิดขึ้นใน
สมัยโรมันแต เจริญ เฟم� องฟู ในสมัยการ
ปกครองของราชอาณาจักรบอสเนียและ
สมัยออตโตมันเขายึดครอง เปนอดีดเมืองหลวงของออตโตมันแหงบอสเนียเปน
ระยะเวลา 150 ป ตั่งแตป ค.ศ. 1697-1850ในปจจุบันยังคงเห็นมัสยิดเกากี่ที่ใช
สถาปตยกรรมอิสลามอันวิจิตรงดงามที่รอดพนจากสงครามกลางเมืองมาได และทราฟ
นิคยังเปนบานเกิดของ ฮีโว อานดริช กวีผูไดรับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม และเปน
เมืองที่ทํา ชวาปم� (อาหารพื้นเมือง) ไดอรอยที่สุดในประเทศดวย ชมปราสาท ทราฟนิค 
(STARI GRAD TRAVNIK) ตั้งอยูบนไหลเขาพลาวาโวดา ซึ่งตัวปราสาทถูกลอมรอบ
ดวยกําแพงหินที่ขาวสะอาด ใหทานไดชมวิวมุมสูง ทายจะไดชมบรรยากาศเมืองที่นารัก
แหงน้ี จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมือง จาจส (JAJCE) 1.15ชม./68กม. 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานชมเมือง จาจส (JAJCE) เปน

เมืองที่ตั่ งอยูตอนเหนือน้ําตกมีความ
สวยงามมาก เปนเมืองทองเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงมากอีกแหงหน่ึงที่ไดรับขนาน
น า ม ถึ ง วิ ว ธ ร ร ม ช า ติ ที่ ส ว ย ง า ม                                
นําทานเขาชม นํ้าตกพลิวา (PLIVA 
WATERFALLS) น้ํ าตกพลิวาตั่ งอยู
กลางเมืองจาจส เปนน้ําตกที่นาประทับใจในจะวันตกเฉียงใต และยังติดอันดับน้ําตกที่
สวยที่สุดในโลก น้ําตกแหงน้ีมีความสูงอยูที่ประมาณ 22 เมตร เปนน้ําตกที่อยูระหวาง  



 

 

จุดบรรจบของแมน้ําพลิวาและแมน้ําวรีบาสและใกลกันน้ันมีทะเลสาบขนาดเล็กและ
ขนาดใหญที่สวยงามซึ่งเกิดจากแมน้ําพลวิาอีกดวย ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทาง
ตอเขาสู เมือง บีฮัช (BIHAC)  2.15ชม./155กม.  เปนเมืองที่ตั่งอยูริมฝم�งแมน้ํายูนา 
และยังมีคาเฟ�ต่ังอยูริมฝم�งแมน้ําเปนยอมๆลอมรอบริมฝم�งแมน้ํา  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ โรงแรมที่พัก 
พักที่ :       HOTEL EMPORIUM หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่4      บีฮัช - หมูบานโอราซาส - UND NATIONAL PARK - นํ้าตกสตรัคบุค - โมสตาร 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
เมืองบีฮัช (BIHAC) เปนเมืองในรัฐอูนา-ซานา

ประเทศบอสเนียและเฮอร เซโกวีนา 
ตั้ งอ ยู ท างทิ ศ เห นื อ -ต ะวั น ตกขอ ง
ประเทศ บนฝم�งแมน้ําอูนาใกลชายแดน
ประเทศโครเอเชีย ซึ่ งเคยอยู ใตการ
ปกครองของประเทศตุรกีจนถึง ค.ศ. 
1878 นําทานออกเดินทางเขาสู อุทยานแหงชาติ Una อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของบอสเนียใกลชายแดนโครเอเชีย จากนั้นนําทานเขาชม นํ้าตกสตรัคคิบุค 
(STRBACKI BUK WATERFALL) 50นาที/30กม.  ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ระหวางประเทศบอสเนีย เฮเซอรโกวีนา กับ โครเอเชีย น้ําตกแหงน้ีเปนน้ําตกที่มีความ
สูงถึง 24.5 เมตร และเปนน้ําตกที่มีความงดงามที่สุดในอุทยานแหงชาติยูนา อิสระให
ทานไดถายรูปวิว  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานชม หมูบานโอราซาส (ORASAC VILLAGE) 30นาที/10กม. เปนหน่ึงใน

เมืองเกาของอุทยานแหงชาติยูนา มีป�อม
ปราการและหมูบานเปนแบบยุคกลาง 
ตั้งอยูบนเนินเขาโอราซาส หมูบานแหงน้ี
สรางขึ้นระหวางศตวรรษที่ 13 และ 15 
ทุกวันน้ียังคงมีกําแพงเมืองที่คอนขาง
สมบูรณ มีประตู และหอคอย ใกลๆ ยังมี



 

 

มัสยิดและหออาซานในยุคออตโตมันอีกดวย 

จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู เมืองโมสตาร (MOSTAR) 4.20ชม./272กม. 
คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ โรงแรมที่พัก 
พักที่ :       HOTEL MAPAS หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่5       โมสตาร - บลากายจ - โพซิเทล - นํ้าตกคราวิซ - โมสตาร 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
นํ า ท า น เดิ น ท า งสู เ มื อ ง  บ ล า ก า ย จ  (BLAGAJ)                   

20นาที/13กม. นําทานชม ตลาดเทปา ซึ่ง
เปนเขตเมืองเกาที่ไดรับการอนุรักษและยก
ยองใหเปนมรดกโลกนําทานเดินชมเมืองเกา
แหงน้ีที่เต็มไปดวยรานคามากมาย  เขาชม
บ าน แบ บ เติ ร ก  (Turkish House)   ซึ่ ง
เหลืออยู เพียงไมกี่หลังในโมสตาร ปจจุบัน
เจาของบานยังคงเปนชาวบอสเนียนเชื้อสาย
เติรก มีเวลาใหทานอิสระเดินชอปปم�งสินคา
ทองถิ่นตามอัธยาศัย  

นําทานเดินทางสูเมือง โพซิเทล (pocitelj) 40นาที/ 30กม.   นําทานชมสถาปตยกรรมเกาแก
แบบผสมผสาน ระหวางศาสนาคริสตอิสลาม แบบโบราณ ที่หาชมไดยาก ชมสุเหราของ
ทางมุสลิมและป�อมปราการที่สรางโดยกษัตริยในอดีตของทางศาสนาคริสต 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บาย นํ า ท า น เ ดิ น ท า ง สู เ มื อ ง  ค ร า วิ ซ 

(KRAVICE) 35นาที/25กม นําทานเขา
ช ม นํ้ า ต ก ค ร า วิ ซ  ( KRAVICE 
WATERFALL) เปน น้ําตกขนาดใหญ บน
แม น้ําทรีบาแซท (RIVER TREBLZAT) มี



 

 

ความสูงอยูที่ประมาณ25เมตร และ จากปลายน้ําตก ถึงรัศมีโดยรอบทะเลสาบ กวาง
ประมาณ 125 เมตร และในชวงฤดูรอน จะรอนมากซึ่งเปนอิทธิพลในแถบเมติเตอรเร
เนียน อาจจะดวยเหตุผลน้ีทําใหบริเวณชายหาทของทะเลสาบแหงน้ีเปนที่นิยมในการ
อาบแดด ปกนิค และกิจกรรมอ่ืนๆ อิสระใหทานไดถายภาพบริเวณน้ําตก และชายหาด
ริมทะเลสาบ นําทานออกเดินทางกลับสู เมืองโมสตาร (Mostar) 1.00ชม./45
กม. ประเทศบอสเนียและเฮอเซโกวีนา เมืองโมสตาร เปนเมืองที่เคยถูกระเบิดครั้งใหญ
และโดนผลกระทบในชวงสงครามระหวางเซิรบกับโครแอต โมสตารเปนเมืองที่ใหญเปน
อันดับ 5 ของประเทศ ตั้งอยูบนแม น้ําเนเรทวา (Neretva) ซึ่งเปรียบเสมือนเปน
พรมแดนกั้นวัฒนธรรมของสองทองถิ่น คือ
ทางฝم�งตะวันออกของแมน้ําจะเปนสวนของ
ศาสนาอิสลามคือเปนสวนที่ เปนที่ตั้งของ
สุเหราและเตอรกิสเฮาส สวนฝم�งตะวันตกจะ
เปนสวนของศาสนาคริสตแบบคาทอลิก อัน
เปนที่ตั้ งของโบสถและที่อยู ของนักบวช 
ปจจุบันโมสตารเปนเมืองที่สวยงามและโดง
ดังที่สุดอีกแหงหน่ึงประเทศของบอสเนีย คําวา โมสตาร มาจากคําวา “The Bridge 
Keepers” หรือแปลวา ชาวโมสตารที่คอยดูรักษาสะพานที่ต้ังอยูเหนือแมน้ําเนเรทวา  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ โรงแรมที่พัก 
พักที่ :       HOTEL MAPAS หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่6       โมสตาร - คอนยิค - ซารางเยโว 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
นําทานเดินทางสู เมือง คอนยิค (KONJIC)       

1.15ชม ./70กม. ตั่ งอยู ระหวาง
เมือง ซารางแยโวและโมสตาร  เปน
เมืองเล็กๆอยูติดริมแมน้ําลอมรอม
ไป ด ว ย หุ บ เข า โด ย มี เทื อ ก เข า 
PRENJ เปนฉากหลัง ที่มีชื่อเสียง 
เ รื่ อ ง ง า น ฝ มื อ ไ ม แ ก ะ ส ลั ก 



 

 

(WOODCARVE) ชมสะพานเกาแก STARI KAMENI MOST U KONJICU พาด
ผานแมน้ํา NERETVA สรางตั่งแตป ค.ศ. 1682  ระหวางทางผานชม แมน้ํา จาบลา
นิกา (JABLANICA LAKE) แมน้ําสายหลัก ที่มีความยาวถึง 13 กิโลเมตร มีความลึก
ถึง 80 เมตร ทอดยาวจากเมืองจาบลานิกาจนถึงเมืองคอนยิค แมน้ําแหงน้ียังเปน
สถานที่พักผอนและทํากิจกรรม ดวยความสวยงามของแมน้ําที่ดึงดูดนักทองเที่ยวเขามา
อยางตอเน่ือง 

เที่ยง บรกิารอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
บาย จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง ซารางเยโว 

(SARAJEVO) 1ชม./60กม.นําทานเขาสู
ยาน BASCACIJA เปนจัตุรัสกลางเมืองอัน
เกาแกซึ่งเปนศูนยกลางประวัฒิศาสตรและ
วัฒนธรรมของเมือง สรางขึ้นตั่งแตศตวรรษที่
15 เมื่อ Isd-Beg Lsakovic ไดคนพบ เมือง 
ซาราเยโว บริเวณกลางจัตุรัสมีน้ําพุ SEBILIJ  
สไตล ออตโตมัน BASCACIJA เปนยานบารซารเกา โดยปจจุบันไดกลายเปนถนนสาย
หลักของเมืองซารางเยโว ตั่งอยูบริเวณสวนเมืองเกา  เต็มไปดวยรานคา รานของของที่
ระลึก มีเวลาใหทานอิสระเดินเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ โรงแรมที่พัก 
พักที่ :       PRESIDENT HOTEL หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่7       ซารางเยโว 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก พัก  
 ไดเวลาอันสมควร เดินทางสู สนามบิน 
12.35 น. เหิรฟ�ากลับสู กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบินที่ QR 294 
18.45 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลี่ยนเคร่ือง ประมาณ 2 ช่ัวโมง 
20.05 น. เหิรฟ�ากลับสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบินที่ QR 

830 
วันที่8     ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
07.05 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 



 

 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม 
,ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศ
ที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย  ได
มอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  
จะคํานึงถงึผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 
 

อัตราคาบริการ 
ชวงออกเดินทาง 

 
ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 2 ทาน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พักทานเดียว / หอง 
                      จายเพ่ิม 

 

ก.ย.-ธ.ค. 2562 55,900 55,900 55,900 12,000 

**พิเศษเดินทางชวงปใหม** 
28ธ.ค.-04ม.ค. 2563 

65,900 65,900 65,900 15,000 

ม.ค.-มี.ค. 2563 55,900 55,900 55,900 12,000 

ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจาก
เจาหนาที่บริษัทฯ 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – ซารางเยโว - กรุงเทพฯ  
 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรป
ไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หาก
วันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชมุตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาธรรมเนียมในการยืน่วีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตไมคืนให
ทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม (มวีีซาแลวหักคืน 2,500 บาท) 



 

 

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรูและคอยดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรดี , คาเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ  

 คาผกผันของภาษน้ํีามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกันการสูญ
หายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพัก
สําหรับทุกทาน) 

 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 10 ยูโร 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาท ตอทานตอวัน  

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระเงินมัดจํา จํานวน 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซ
สําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัทฯ และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอน
การเดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 
20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวร
อ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย 
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่
นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 



 

 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ  25 ทาน และไดรับ

คิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา 
อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวี
ซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 
บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณา
วาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวา
จะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญ
ในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 
45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริง
เทาน้ัน 



 

 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงให
ทานเขาใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือ
โรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึ
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใช
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะเปนคาใชจาย
ที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% 
กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง
หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําท้ังหมด    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

 
เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (***ไมตองมาโชวตัว***) 

 หนังสือเดินทางที่เหลอือายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานัน้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 
รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถือหุน หนังสือ



 

 

รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรบัรองกรณุาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 
  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชี
อื่นๆนอกจากออมทรพัยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งนี้
เพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดอืน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และ
หมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือ
บิดามารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึง่จดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก 
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  



 

 

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนาม
ของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยืน่วีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถงึประโยชนและความปลอดภัย
ของผูเดินทางเปนหลัก 


