
#14918 ทัวรยุโรป โครเอเชีย สโลเวเนีย บอสเนีย 10 วัน 7
คืน อุทยานแหงชาติพลิตวิเซ ถํ้าโพสทอยนา บิน OS
ทัวรยุโรป โครเอเชีย สโลเวเนีย บอสเนีย คลาเกรนเฟรท ซาเกรบ ชิบินิค ลองเรือ
ชมทะเลสาบเบลด จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน ลานปราสาทลุบบลิยานา มหาวิหาร
เซนตสตีเฟน พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน ตลาดเทปา ลองเรือชมฟารมหอย ชมวิว
เมืองดูบรอฟนิค(กระเชา)



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท) - คลาเกนเฟิรต - ลานน้ําพุมังกรลินทวูรม -
เบลด - ลุบเบลียนา - ลองเรือทะเลสาบเบลด - ปราสาทเบลด   

Austria Trend
Hotel หรือเทียบ
เทา

3 ปราสาทลุบลิยานา - จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน - รูปป้ันฟรานซ เพรเซเรน - สะพาน
มังกร สโลวาเนีย - ถ้ําโพสทอยนา - โอบาเทีย - รูปป้ันนางแหงนกนางนวล   

Amadria Park
Hotel Grand
Opatija หรือเทียบ
เทา

4 ซาเกรบ - รถรางซาเกรบ - มหาวิหารเซนตสตีเฟนเมืองซาเกรบ - ตลาดโดแลค -
โบสถเซนตมารก - โบสถประจําเมืองเกาเซนตแคทเธอรีน (St. Catherine)   

Aristos Hotel
หรือเทียบเทา

5 อุทยานแหงชาติพริตวิเซ - ลองเรือทะเลสาบ Jezero Kozjak - ซีบีนิค - มหาวิหาร
เซนตเจมส   

Amadria Park
Ivan Hotel หรือ
เทียบเทา

6 สปลิท - ศาลาวาการเมืองสปลิท - พีเพิลสแควรเมืองสปลิท - ลาน Peristyle -
ยอดระฆังแหงวิหาร - รูปป้ัน Gregory Of Nin - พระราชวังดิโอคลีเธ่ียน   

Grand Neum
Hotel หรือเทียบ
เทา

7 โมสตาร - ตลาดเทปา - บานแบบเติรก - นีอุม   
Grand Neum
Hotel หรือเทียบ
เทา

8 อาวมาลี สตอน - ฟารมหอยนางรมเมืองสตอน - เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค -
กําแพงเมืองโบราณดูบรอฟนิค - เขตเมืองเกาดูบรอฟนิก   

Kompas Hotel
Dubrovnik หรือ
เทียบเทา

9 กระเชาไฟฟาดูบรอฟนิค - ทาอากาศยานดูบรอฟนิค - ทาอากาศยานกรุงเวียนนา
(เวทชาท) - พารนดอรฟเอาทเลต - ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท)    -

10 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

1 พ.ค. 65 - 10 พ.ค. 65 ฿89,900 ฿89,900 ฿85,900 ฿18,900

22 พ.ค. 65 - 31 พ.ค. 65 ฿89,900 ฿85,900 ฿85,900 ฿18,900

5 มิ.ย. 65 - 14 มิ.ย. 65 ฿89,900 ฿85,900 ฿85,900 ฿18,900

19 มิ.ย. 65 - 28 มิ.ย. 65 ฿89,900 ฿85,900 ฿85,900 ฿18,900

3 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65 ฿95,900 ฿91,900 ฿91,900 ฿19,900

24 ก.ค. 65 - 2 ส.ค. 65 ฿95,900 ฿91,900 ฿91,900 ฿19,900

7 ส.ค. 65 - 16 ส.ค. 65 ฿95,900 ฿91,900 ฿91,900 ฿19,900

21 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65 ฿95,900 ฿91,900 ฿91,900 ฿19,900

4 ก.ย. 65 - 13 ก.ย. 65 ฿93,900 ฿89,900 ฿89,900 ฿19,900



18 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65 ฿93,900 ฿89,900 ฿89,900 ฿19,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท) - คลาเกนเฟรต - ลานน้ําพุ
มังกรลินทวูรม - เบลด - ลุบเบลียนา - ทะเลสาบเบลด -
ปราสาทเบลด

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

21.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 4 เคานเตอร
สายการบินออสเตรียน แอรไลน Austrian Airlines พรอมเจาหนาท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีน่ังบนเครื่อง

23.45 น. ออกเดินทางสู เมืองกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิน ออสเตรียนแอรไลน เท่ียวบินท่ี OS026

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

05.35 น. เดินทางมาถึง สนามบินเมืองกรุงเวียนนา หลังผานพิธีการตรวจคนเขา เมือง และดานศุลกากรเรียบรอยแลว

นําทานออกเดินทางสูเมือง คลาเกรนเฟิรท (Klagenfurt) คือเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงและยังเป็นเมืองหลวงของแควนคา
รินเทีย (Carinthia) เป็นรัฐทางใตสุดของประเทศออสเตรีย โดยเมืองน้ีตั้งอยูบนฝ่ังทะเลสาบ Worthersee ท่ีแวดลอมไปดวย
ทิวทัศน ท่ีสวยงามของเทือกเขาแอลป ท่ีชื่อวา Karavanke ไดรับฉายานามวากุหลาบแหงทะเลสาบ Worthersee

นําทานชมเมืองท่ีบริเวณใจกลางเมือง อาคารรัฐสภา แวะถายรูปกับอนุสาวรียมังกร (Dragon Fountain) เป็นสัญลักษณ
ของเมืองน้ี ชมจัตุรัสเมืองเกาซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเหลาอาคารสําคัญๆท่ีสรางขึ้นในสไตลเรอเนสซอง ชมความงดงามของ ลานน้ําพุ
มังกรลินทวูรม (Lindworm Fountain) ถูกสรางขึ้นในปี 1593 ปัจจุบันเป็นอีกหน่ึงจุดทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมมากแหง
หน่ึงของเมือง

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางสู สาธารณรัฐสโลวีเนีย ดินแดนท่ีมีความงดงามทางลักษณะภูมิประเทศ ไมวาจะเป็นทะเลสาบ ภูเขา และ
ศิลปะ วัฒนธรรมท่ีสุดแสนจะงดงาม

้ ่ ่



นําทานเขาสู เมืองเบลด Bled เมืองตากอากาศตั้งอยูริมทะเลสาบและริมเทือกเขาแอลปจูเลียน เป็นทะเลสาบท่ีมีชื่อ เสียง
มากท่ีสุดในประเทศสโลเวเนีย และไดรับการขนานนามวาเป็นไขมุกแหงเทือกเขาแอลป

นําทาน ลองเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด ตัวทะเลสาบเกิดจากการกัดเซาะของธารน้ําแข็งโบฮินจ (Bohinj Glacier)
ในยุคน้ําแข็ง แตท่ีนาสนใจย่ิงกวานั้นคือน้ําในทะเลสาบ ไมไดมาจากการละลายของธารน้ําแข็ง แตมาจากบอน้ํารอนใตดินหลาย
แหง น้ําในทะเลสาบน้ีจึงใสบริสุทธิ ์และไมกลายเป็นน้ําแข็งในฤดูหนาว

จากนั้นเรือลองผาน ปราสาทเบลด Bled Castle ท่ีตั้งอยูบนริมผาติดทะเลสาบ เป็นปราสาทท่ีเกาแกท่ีสุด จักรพรรดิเฮนริค
ท่ี 2 แหงเยอรมัน ยกใหเป็นสถานท่ีพักของบิชอป อัล เบี่ยม แหงบริเซน (Bishop Albium of Brixen) ในปี ค.ศ.1004

นําทานออกเดินทางสู กรุงลูบลิยานา (Ljubljana)

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Austria Trend Hotel หรือท่ีพักระดับใกลเคียง

ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท)

คลาเกนเฟรต

ลานนํ้าพุมังกรลินทวูรม

 เชา

เป็นทาอากาศยานหลักของกรุงเวียนนนา เมืองหลวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูในเขต
เวทชาท โดยอยูประมาณ 18 กิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉียงใตของใจกลางกรุงเวียนนา
ท่ีน่ีเป็นทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ โดยบริหารจุดหมายปลายทางการบินใน
แถบยุโรป รวมถึงเท่ียวบินระยะไกลสูเอเชีย อเมริกาเหนือ และแอฟริกา

เป็นเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงและยังเป็นเมืองหลวงของรัฐคารินเทีย (Carinthia) เป็นรัฐ
ทางใตสุดของประเทศออสเตรีย ในปี 2008 เมืองคลาเกนเฟิรตเคยเป็นหน่ึงในแปดเมือง
เจาภาพการจัดแขงขันฟุตบอลชิงแชมปยุโรปอีกดวย อีกท้ังยังเป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับ
หกของประเทศ โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยูบนทะเลสาบเวอรเทอรเซ ลอมรอบไปดวยภูเขาท่ี
ปกคลุมไปดวยปาอันอุดมสมบูรณ ปัจจุบันไดกลายเป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
วัฒนธรรม และการทองเท่ียวท่ีสําคัญแหงหน่ึงของภูมิภาค

เป็นลานน้ําพุรูปป้ันมังกรท่ีตั้งอยูในจัตุรัสของเมืองคลาเคนเฟิรต ประเทศออสเตรีย ถูก
สรางขึ้นมาในปี 1583 ตามคําสั่งของนิคมคารินเทียในยุคนั้น รูปป้ันขนาดใหญอันโดด
เกนแสดงใหเห็นสัตวท่ีมีปากเปิดน้ําซ่ึงมีลักษณะเหมือนมังกรพนไฟ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เบลด บาย

เป็นเมืองท่ีรูจักกันในเรื่องของวานิลลาและครีม หรือท่ีเรียกกันวา kremna rezina หรือ
kremšnita อีกท้ังยังเป็นเมืองท่ีมีทัศนียภาพอันแสนโรแมนติก จนไดรับการยอมรับจาก
นักทองเท่ียววาเป็นเมืองท่ีสวยงามมากแหงหน่ึงของสโลวีเนียก็วาได



วันท่ี 3 ปราสาทลุบลิยานา - จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน - รูปปนฟรานซ
เพรเซเรน - สะพานมังกร สโลวาเนีย - ถ้ําโพสทอยนา - โอบา
เทีย - รูปปนนางแหงนกนางนวล

ลุบเบลียนา

ลองเรือทะเลสาบเบลด

ปราสาทเบลด

เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศสโลวีเนียร มีพ้ืนท่ี 168.8 ตร.กม.
พลเมืองเมื่อปี 2014 อยูท่ี 277,554 คนจุดทองเท่ียวในเมืองน้ีไดแก ปราสาทลุบเบลียนา
Ljubljana Castle, สะพานมังกร Dragon Bridge, จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน
Preseren Square ท่ีเราจะแวะเย่ียมชมนอกจากน้ียังมี จัตุรัสสามสะพาน Triple
Bridges Square มหาวิหารลุบเบลียนา Ljubljana Cathedral และ พิพิธภัณฑแหงชาติ
National Museum

ลองเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีเกาะอยูใจกลาง หอมลอมดวย
ปาไมท่ีอุดมสมบูรณ ทะเลสาบน้ีเกิดขึ้นมาจากการขยับเขย้ือนของธรรมชาติกลายเป็นแอง
และกอนน้ําแข็งขนาดใหญท่ีละลายมา

แหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของเมืองเบลด และยังเป็นหน่ึงในแหลงทองเท่ียวท่ีมีผูเขาชม
มากท่ีสุดในสโลวีเนีย โดยปราสาทแหงน้ีถือวา เป็นปราสาทท่ีเกาแกท่ีสุดในสโลเวเนีย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Austria Trend Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานเขาสู จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน เป็นจัตุรัสท่ีมีความสําคัญเชนเดียวกับจัตุรัสบันไดสเปนในกรุงโรม มีรูปป้ันของฟ
รานซ เพรเซเรน กวีท่ีมีชื่อเสียงของสโลวีเนีย เป็นสัญลักษณความรักชาติและเสรีภาพ ใกลจัตุรัสเป็นโบสถในนิกายฟรานเซ
สกัน ศิลปะในแบบอารตนูโว

นําทานขึ้นชม ลานปราสาทลุบบลิยานา ปราสาทยุคกลางท่ีตั้งอยูบนเนินเขาเหนือใจกลางเมืองลุบลิยานา โดยปราสาทถูก
สรางขึ้นเพ่ือปกปองอาณาจักรจากการรุกรานของชาวเติรกและกบฏ ปัจจุบันปราสาทลูบลิยานาไดกลายเป็น สถานท่ีทองเท่ียวท่ีมี
ความสําคัญทางดานวัฒนธรรม และยังกลายเป็นหอชมเมือง ซ่ึงทานจะไดสัมผัสวิวทิวทัศนอันงดงามของเมืองไดเกือบท้ังหมด

นําทานชม จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน จัตุรัสท่ีมีความสําคัญ จัตุรัสเป็นรูปหลอของฟรานซ เพรเซเรน กวีท่ีมีชื่อเสียงของ
สโลเวเนีย เป็นสัญลักษณของคนรักชาติ รักเสรีภาพ ใกลจัตุรัสเป็นโบสถนิกายฟรานเซสกันท่ีมีสีชมพูดึงดูดสายตา ใชเวลาใน
การกอสรางประมาณ 14 ปี เป็นศิลปะแบบอารตนูโว ภายในมีหองสมุดตั้งแตศตวรรษท่ี 13 ซ่ึงมีหนังสือประมาณ 55,000 เลม

ไมไกลจากจัตุรัสมีสะพาน 3 แหงท่ีมีชื่อเสียงของเมืองลูบลีอานา ท่ีสําคัญคือ สะพานมังกร ซ่ึงสรางในปี 1901 เป็นสะพาน
แหงแรก ๆ ท่ี สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญของยุโรป ท่ีหัวสะพานท้ังสองฝ่ังประดับดวยรูปป้ันมังกรในแบบอารตนูโว

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
่ ้ ่



นําทานออกเดินทางไปเท่ียวชม ถํ้าโพสทอยนา เปิดใหบริการมากวา 188 ปี และมีนักทองเท่ียวมาเยือนกวา 31 ลานคน เป็น
ถํ้าท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป ภายในถํ้าเชื่อมตอถึงกันเป็ นระยะทางวา 20 กิโลเมตร

นําทานเขาชมภายในถํ้าโดยขบวนรถรางไฟฟาท่ีเปิดใหบริการในปี 1884 อุณหภูมิภายในถํ้าโดยเฉล่ีย 8-10 องศาเซลเซียส
ชมสวนท่ีใหญท่ีสุดภายในถํ้าท่ีเรียกวา Classic Karst ภายในถํ้ามีหินงอกหินยอยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุด
พรรณนา มีหองตาง ๆ ภายในถํ้ามากมายลดหล่ันเป็นชั้น ๆ ราวกับเนรมิต

จากนั้นออกเดินทางสู เมืองโอพาเทีย Opatija ไขมุกแหงทะเลเอเดรียติก ระหวางทางผานชมวิวทะเลเอเดรียติคท่ีสวยงาม
ทุกมุมมอง ดวยธรรมชาติท่ีบริสุทธิ ์ของริมทะเลเอเดรียติกทําใหเมืองโอพาเทียเป็นเมืองทองเท่ียวและพักผอนท่ีสําคัญท่ีสุดแหง
หน่ึงของโครเอเชีย

นําทานชมความงดงามของตัวเมือง บันทึกภาพกับ รูปป้ัน Maiden with the Seagull ซ่ึงถือวาเป็นรูปป้ันท่ีแกะโดย
Zvonko Car เป็นรูปสตรีงดงามท่ีมีนกนางนวลเกาะอยูท่ีมือ ถือเป็นสัญลักษณของเมือง

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูสเต็กเน้ือรสเลิศ (ทานใดไมทานเน้ือวัวกรุณาแจงแผนกเซลล)

พักท่ี Amadria Park Hotel Grand Opatija หรือท่ีพักระดับใกลเคียง

ปราสาทลุบลิยานา

จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน

รูปปนฟรานซ เพรเซเรน

สะพานมังกร สโลวาเนีย

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปราสาทยุคกลางท่ีตั้งอยูบนเนินเขาเหนือใจกลางเมืองลูบลิยานา โดยปราสาทถูกสรางขึ้น
เพ่ือปกปองอาณาจักรจากการรุกรานของชาวเติรกและกบฏ ปัจจุบันปราสาทลูบลิยานาได
กลายเป็น สถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีความสําคัญทางดานวัฒนธรรม และยังกลายเป็นหอชม
เมือง ซ่ึงคุณจะไดสัมผัสวิวทิวทัศนอันงดงามงดงามของเมืองไดเกือบท้ังหมดเลยทีเดียว

เป็นจัตุรัสท่ีมีความสําคัญเชนเดียว กับจัตุรัสบันไดสเปนในกรุงโรม เพราะใจกลางจัตุรัส
เป็นรูปหลอของ ฟรานซ เพรเซเรน กวีท่ีมีชื่อเสียงของสโลวาเนีย

ฟรานซ เพรเซเรนเป็นกวีท่ีมีชื่อเสียงของสโลวีเนีย ซ่ึงถือไดวาเป็นสัญลักษณความรักชาติ
และเสรีภาพ

สะพานมังกร (Dragon Bridge) ซ่ึงสรางในปี 1901 เป็นสะพานแหงแรก ๆ ท่ี สรางดวย
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญของยุโรป ท่ีหัวสะพานท้ังสองฝ่ังมีรูปมังกรในแบบอารตนู
โวอยูฝ่ังละ 2 ตัว รวมเป็น 4 ตัว เป็นเรื่องความผูกพันของชาวสโลเวเนียท่ีเชื่อกันวาเจสัน
ไดขโมยขนแกะทองคํามา และไดเดินทางผานมายังลูบลีอานาและไดปะทะกับมังกรแหงลูบ
ลีอานา ดังนั้น มังกรจึงกลายเป็นสัญลักษณอีกชิ้นท่ีประดับอยูบนตราประจําเมือง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



วันท่ี 4 ซาเกรบ - รถรางซาเกรบ - มหาวิหารเซนตสตีเฟนเมืองซาเกรบ
- ตลาดโดแลค - โบสถเซนตมารก - โบสถประจําเมืองเกาเซนตแค
ทเธอรีน (St. Catherine)

 หมายเหตุ อาหารมื้อค่ํา เมนูสเต็กเน้ือรสเลิศ ทานใดไมทานเน้ือวัวกรุณาแจงแผนกเซลล

ถํ้าโพสทอยนา

โอบาเทีย

รูปปนนางแหงนกนางนวล

 บาย

ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีของเมืองโพสทอยนา (Postojna) ซ่ึงมีชื่อเดียวกัน และยังเป็นถํ้าสวย
ท่ีสุดในยุโรปแหงหน่ึง มีอายุเกาแกกวา 2 ลานปี มีความยาวภายในถํ้าถึง 20 กิโลเมตร
เป็นถํ้าท่ีเปิดใหบริการมากวา 188 ปี และมีนักทองเท่ียวมาเยือนกวา 31 ลานคน

เป็นเมืองตากอากาศสุดหรูของเศรษฐียุโรป เป็นเมืองท่ีมีสมญานามวา ไขมุกแหงทะเลอ
าเดรียติก ดวยธรรมชาติอันบริสุทธิป์ระกอบกับอยูริมทะเลอาเดรียติก ทําใหเป็นท่ีพักผอน
สําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโครเอเชีย

นางแหงนกนางนวล (Maiden with the Seagull) ซ่ึงเป็นรูปป้ันท่ีแกะโดย ZVONKO
CAR เป็นรูปสตรีงดงามท่ีมีนกนางนวลเกาะอยูท่ีมือ ซ่ึงถือวาเป็นสัญลักษณแหงเมือง โอ
พาเทีย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู สเต็กเน้ือรสเลิศ

 Amadria Park Hotel Grand Opatija หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ในหอง F.I.T. ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานออกเดินทางสู กรุงซาเกรบ Zagreb เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ดินแดนแหงทะเลอะเดรียติค ซ่ึงมีความเกาแก
แฝงดวยเสนหและมนตขลัง เป็นเมืองแหงศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุงเรืองมาตั้งแตสมัยศตวรรษท่ี 11 ปัจจุบันประชาชนชาว
โครแอทมีวิถีชีวิตเย่ียงชาวยุโรปท่ีเจริญโดยท่ัวไป การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบายนิยมใชรถรางเป็นพาหนะสัญจร
นับสิบสายท่ัวท้ังเมือง

กรุงซาเกรบประกอบดวยเขตเมือง Upper Town ท่ีสรางขึ้นสมัยศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีซุมประตูหินเป็นสัญลักษณ เขต
Lower Town ท่ีสรางขึ้นในสมัยศตวรรษท่ี 19 และเขตเมืองใหมท่ีสรางสมัยหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทาน น่ังรถราง Funicular ขึ้นสูเขต Upper Town

นําทานชม มหาวิหารเซนตสตีเฟน ท่ีสรางในสไตลนีโอโกธิค ชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจงท่ีเกาแก
มีสีสันสดใส ขายไมดอกไมประดับและผลไมราคาถูกมาก

่ ้



นําทานสูเขต Upper Town ชมวิหารเซนตมารก (St. Marks Church) ท่ีมีหลังคากระเบื้องปูเป็นลวดลายรูปตราของกอง
ทหารแหงยุคกลาง ถือเป็นสัญลักษณสําคัญของซาเกรบ ชมโบสถประจําเมืองเกาเซนตแคทเธอรีน บริเวณแหงน้ียังเป็นท่ีตั้งของ
ทําเนียบประธานาธิบดี (President Palace)

นําทานชมจุดชมวิวท่ีทานสามารถเห็นกรุง Zagreb ท่ีหลังคาอาคารเป็นสีแดงอิฐท้ังเมือง

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Aristos Hotel หรือท่ีพักระดับใกลเคียง

ซาเกรบ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองอยูในบริเวณระหวางเนินทางใตของภูเขาเมดเวดนีตซา กับฝ่ังเหนือของแมน้ําซาวา
ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของท่ีราบแพนโนเนีย ซ่ึงเชื่อมโยงไปยังบริเวณเทือกเขาแอลป
เทือกเขาไดนาริกแอลป ทะเลเอเดรียติก และภูมิภาคแพนโนเนีย ทําใหสามารถติดตอและ
คมนาคมขนสงกับภูมิภาคยุโรปกลางกับทะเลเอเดรียติกไดอยางดี นอกจากน้ีซาเกรบยัง
เป็นศูนยกลางการปกครอง การบริหาร และเป็นท่ีตั้งของกระทรวง หนวยงานราชการตาง
ๆ ของประเทศอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

รถรางซาเกรบ

มหาวิหารเซนตสตีเฟนเมืองซาเกรบ

ตลาดโดแลค

 บาย

รถราง Funicular (คนทองถิ่นเรียกZET) เป็นรถรางท่ีเชื่อมระหวางเมืองดานลางและ
เมืองดานบน ซ่ึงใชเวลาน่ังเพียง 55 วินาทีเทานั้น รถรางแนวเฉียงขึ้นเขาน้ีเปิดใชบริการ
ตั้งแตปี1893 มีทางว่ิงยาวเพียง 66 เมตรถือเป็นรถรางท่ีสั้นท่ีสุดสายหน่ึงของโลก มี
ความชันเขาสูง 30 เมตรเลยทีเดยว

มหาวิหารเซนตสตีเฟนแหงน้ีตั้งอยูท่ียานใจกลางของจัตุรัสสเตฟาน เป็นมหาวิหารท่ีสราง
ในสมัยคริสตศตวรรษท่ี 12 เป็นตัวอยางท่ีดีท่ีสุดแหงหน่ึงของสถาปัตยกรรมทางศาสนา
แบบโกธิคในยุโรปและมีความสวยโดดเดนสะดุดตา หอคอยทางทิศใตมีความสูง 136 เมตร
และเปิดใหผูเขาชมสามารถเดินขึ้นไปเท่ียวชมความสวยงามของวิวดานบนโดยไตบันไดขึ้น
ไป 343 ขั้น

ตลาดกลางแจงท่ีเกาแก มีสีสันสดใส ขายไมดอกไมประดับและผลไมราคาถูก ชวงเดือน
แหงใบไมรวงน้ี สินคาในตลาดโดแลค จะเจอผลไมพวกลูกพีช ลูกพรุนสด แตงแบบแคน
ตาลูบ องุนสด สม รวมท้ัง น้ําผึ้ง ลูกพีช ลูกใหญๆน่ี อรอยสุดๆ สดๆ เสนหอยางหน่ึงของ
โดแลค ตลาดแหงน้ี คือ ตาชั่ง แบบใชตุมถวง



วันท่ี 5 อุทยานแหงชาติพริตวิเซ - ลองเรือทะเลสาบ Jezero Kozjak -
ซีบีนิค - มหาวิหารเซนตเจมส

โบสถเซนตมารก

โบสถประจําเมืองเกาเซนตแคทเธอรีน (St. Catheri…

เป็นโบสถเซนตมารกประจําเมืองซาเกรบ จุดเดนคือมีหลังคากระเบื้องปูเป็นลวดลายรูป
ตราของกองทหารแหงยุคกลาง ท่ีน่ีถือเป็นสัญลักษณสําคัญของซาเกรบ

โบสถเซนตแคทเทอรีน โบสถสไตลบารอคท่ีสวยงามท่ีสุดในเมืองซาเกรบ ท่ีชาวเมืองนิยม
มาประกอบพิธีสมรส ซ่ึงเป็นโบสถรูปแบบบาโรคสีขาวนาประทับใจ ถูกสรางขึ้นโดย
Jesuits ชวงระหวางปี 1620 ถึง 1632 ภายในมีการตกแตงอยางวิจิตรงดงามท้ังบริเวณ
เพดาน เสา และผนังโดยรอบ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณอันโดดเดนของศิลปะในสมัย
นั้น นอกจากน้ีก็ยังมีรูปป้ันท่ีแกะสลักอยางประณีตประดับอยูท่ัวบริเวณโบสถ รวมท้ังซ่ึง
มีการจัดแสดงภาพวาดของเซนตแคทเธอรีนดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Aristos Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ในหอง F.I.T. ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานเขาชม อุทยานแหงชาติพลิตวิเซ เป็นอุทยานแหงชาติหน่ึงในแปดของโครเอเชียท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
โดยองคการ UNESCO เมื่อปี 1979 มีเน้ือท่ีกวา 3,000 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบนอยใหญ 16 แหง เชื่อมตอดวยสะพานไม
ลัดเลาะระหวางทะเลสาบและเนินเขา

นําทานเพลิดเพลินกับความงามของทะเลสาบและน้ําตกท่ีไหลรวยรินลงสูทะเลสาบท่ัวทุกหนทุกแหง ทานจะสังเกตเห็นหญา
มอสท่ีชุมฉ่ําชั่วนิรันดรกาลชมฝูงปลาแหวกวายในน้ําใสราวกระจกสะทอนสีครามของทองฟา แวดลอมดวยหุบเขา ตนไมใหญท่ี
รมรื่น ชมน้ําตก The Plitvice Water Fall ท่ีใหญท่ีสุดในอุทยาน

จากนั้นเดินลัดเลาะสู Donja Jezira เพ่ือลองเรือในทะเลสาบ Jezero Kozjak เต็มอ่ิมกับความงามของทะเลสาบและ
หุบเขา

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางสู เมืองซิบินิค (Sibenik) นําชมตัวเมืองชิบินิค เมืองเการิมฝ่ังทะเลอะเดรียติคท่ี ไดรับอิทธิพล
สถาปัตยกรรมจากเวนิส และเป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจของแควนดัลมาเทีย ZDalmatia เป็นท่ีรวมศิลปะโบราณยุคกอน
ประวัติศาสตรมากมาย

นําทานชม โบสถเซนตจาคอบ (เซนตเจมส) อันงดงาม ซ่ึงสรางมาตั้งแตสมัยเรอเนสซองตในปี ค.ศ.1431 ใน
สถาปัตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค ผสมศิลปะทอสคาโนเรเนสซองส โดยศิลปิน Jura Dolmatinae โบสถน้ีมีเอกลักษณดวยโคม
หลังคาของมหาวิหารตลอดจนรูปสลักศีรษะคนประดับโดดเดนรอบมหาวิหาร

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Amadria Park Ivan Hotel หรือท่ีพักระดับใกลเคียง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 6 สปลิท - ศาลาวาการเมืองสปลิท - พีเพิลสแควรเมืองสปลิท -
Peristyle - ยอดระฆังแหงวิหาร - รูปปน Gregory Of Nin -
พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน

อุทยานแหงชาติพริตวิเซ

ลองเรือทะเลสาบ Jezero Kozjak

นับวาเป็นอุทยานแหงชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณมาก จนไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลกโดยองคการ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแหงน้ีมีเน้ือท่ีกวา 29,482 เฮคเตอร
พ้ืนท่ีสวนใหญปกคลุมดวยน้ํามีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟา รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ
เชื่อมตอกันดวยทางเดินสะพานไมลัดเลาะระหวางทะเลสาบและเนินเขา

ลองเรือทะเลสาบ JEZERO KOZJAK ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีใหญท่ีสุดในอุทยานแหงชาติ
พลิทวิทเซแหงน้ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ซีบีนิค

มหาวิหารเซนตเจมส

 บาย

เมืองซิบีนิกอยูบริเวณปากแมน้ําติดทะเล เป็นเมืองทา แตคล่ืนลมไมแรงเพราะอาวเวาเขา
มาในแผนดิน และหนาอาวยังมีเกาะชื่อ Zlarin คอยบังอยูปากอาว ทะเลอาเดรียติกมีเกาะ
ริมชายฝ่ังเยอะมาก ท้ังเกาะเล็กเกาะใหญนับรอย ถือเป็นเอกลักษณของภูมิภาคแถบน้ี

หน่ึงในมรดกโลกของประเทศโครเอเชีย ตั้งอยูท่ีเมืองซีเบนิคบนชายฝ่ังดัลเมเชียน เริ่ม
สรางในปี ค.ศ. 1402 สรางจากหินปูนสีขาวจากเกาะบลอค ท้ังหลังไมมี ไมหรืออิฐปน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Amadria Park Ivan Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ในหอง F.I.T. ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานออกเดินทางสู เมืองสปลิท นําชมมืองสปลิท ชมศาลาวาการเมืองสไตลเรอเนซองสท่ีสรางในศตวรรษท่ี 15 อาคาร
บานเรือนเกาแก

นําทานชมยาน People Square ศูนยกลางทางธุรกิจ และการบริหาร เมื่อสมัยศตวรรษท่ี 15 แวะชมสิ่งกอสรางท่ีมี ชื่อ
เสียง เชน รูปภาพแกะสลักสมัย Venetian-Gothic Cambi Palace และ Renaissance Town Hall ท่ีสรางขึ้นในชวงแรก

่



ของศตวรรษท่ี 15

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน(Diocletian Palace) ท่ีสรางขึ้นจากพระประสงคของ จักรพรรดิดิ์โอคลีเธี่ยน ท่ีตองการ
สรางพระราชวังสําหรับบั้นปลายชีวิตของพระองคในปี 295 ซ่ึงใชเวลาในการกอสรางถึง 10 ปี พระราชวังแหงน้ี UNESCO ได
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

นําทานชมหองโถงกลางซ่ึงมีทางเดินท่ีเชื่อมตอสูหองอ่ืนๆ ชมลานกวาง (Peristyle) ซ่ึงลอมไวดวยเสาหินแกรนิต 3 ดาน
และเชื่อมตอดวยโคงเสาท่ีตกแตงดวยชอดอกไมสลักอยางวิจิตรสวยงาม ชมยอดระฆังแหงวิหาร The Cathedral Belfry แทน
บูชาของเซนตโดมินัส และเซนตสตาซิอุส ซ่ึงอยูภายในวิหารชมจัตุรัสประชาชน (People’s Square) ชมรูปป้ันของ Gregory
Of Nin ผูนําศาสนาคนสําคัญของโครเอเชีย

นําทานโดยสารรถโคชลัดเลาะเลียบไปตามชายฝ่ังทะเลอาเดรียติค เดินทางผาน เมืองนีอุม (NEUM) เมืองในเขตประเทศ
บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา เป็นเมืองชายทะเลเพียงเมืองเดียวของบอสเนียและเฮอรเซโกวีนา เป็นทางออกสูทะเลอะเดรียติกทาง
เดียวของประเทศ เป็นเมืองตากอากาศท่ีมีชื่อเสียงเมืองหน่ึง

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Grand Neum Hotel หรือท่ีพักระดับใกลเคียง

สปลิท

ศาลาวาการเมืองสปลิท

พีเพิลสแควรเมืองสปลิท

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองทองเท่ียวริมทะเลของประเทศโครเอเชีย เป็นเมืองใหญเป็นอันดับ 2 รองจาก
เมืองซาเกรบ ซ่ึงตั้งอยูในภูมิภาคดัลเมเชีย อันเป็นตนกําเนิดของสุนัขพันธุดัลมาเชี่ยนท่ี
โดงดัง และถือวาเป็นเมืองท่ีคอนขางมีความเกาแกมาก อีกท้ังยังเป็นเมืองทาท่ีสําคัญ
ทางการคาและการทองเท่ียวของโครเอเชีย และท่ีสําคัญเมืองประวัติศาสตรแหงน้ียังมีชื่อ
เสียงเกี่ยวกับสุนัขพันธุดัลเมเชียน

อดีตศาลาวาการประจําเมืองสปลิท ถูกสรางขึ้นเมื่อปี 1443 ในสไตลโกธิค ปัจจุบันเป็น
สถานท่ีจัดนิทรรศการประจําเมือง

People Square เป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรของเมืองสปลิท
อยูไมไกลจากพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน ท่ีแหงน้ีมีรานคา รานของฝาก รานอาหารตางๆ ตั้ง
กระจายอยูรอบจัตุรัส

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 7 โมสตาร - ตลาดเทปา - บานแบบเติรก - นีอุม

ลาน Peristyle

ยอดระฆังแหงวิหาร

รูปปน Gregory Of Nin

พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน

เป็นลานท่ีลอมดวยเสาหินแกรนิต 3 ดาน และเชืิ่อมตอดวยโคงเสาท่ีตกแตงดวยชอดอกไม
อยางวิจิตรงดงาม

ยอดระฆังแหงวิหาร (The Cathedral Belfry) แทนบูชาของเซนตโดมินัสและเซนตสตาดิ
อุส ซ่ึงอยูภายในวิหาร องคการยูเนสโก (UNESCO) ไดประกาศใหเป็นมรดกโลกในปี
ค.ศ.1979

เป็นรูปป้ันของ Gregory Of Nin ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูนําศาสนาคนสําคัญของโครเอเชีย เขา
เป็นบิชอปแหงนินโครเอเชียนท่ีตอตานอํานาจของสมเด็จพระสันตะปาปาในยุคกลาง รูป
ป้ันน้ีถูกสรางขึ้นในเดือนกันยายน ปี 1929 ตัวรูปป้ันมีความสูงประมาณ 8.5 เมตร ผู
คนในเเมืองมักจะชอบมาเดินลูบเทาของรูปป้ันน้ี เพราะพวกเขาเชื่อวาจะนําโชคและความ
สุขมาให

พระราชวังแหงน้ีสรางขึ้นจากพระประสงคของจักรพรรดิดิ์โอคลีเธี่ยนแหงโรมัน ซ่ึงตองการ
สรางพระราชวังสําหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค ภายในพระราชวังประกอบดวย วิหารจูปิ
เตอร สุสานใตดินท่ีมีชื่อเสียงและวิหารตางๆ ซ่ึงอยูภายในวิหาร องคการยูเนสโก
(UNESCO) ไดประกาศใหเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Grand Neum Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ในหอง F.I.T. ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานสู “เมืองโมสตาร” (Mostar) ประเทศบอสเนียและเฮอเซโกวีนา เป็นเมืองท่ีเคยถูกระเบิดครั้งใหญและโดนผลกระ
ทบในชวงสงครามระหวางเซิรบกับโครแอต ใหญเป็นอันดับ 5 ของประเทศ ตั้งอยูบนแมน้ําเนเรทวา (Neretva) ซ่ึงเปรียบ
เสมือนเป็นพรมแดนกั้นวัฒนธรรมของสองทองถิ่น ปัจจุบันโมสตารเป็นเมืองท่ีสวยงามและโดงดังท่ีสุดอีกแหงหน่ึงประเทศของ
บอสเนีย

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสูเมือง “บลากายจ” (Blagaj)

่ ่ ้ ่



นําทานชม ตลาดเทปา ซ่ึงเป็นเขตเมืองเกาท่ีไดรับการอนุรักษและยกยองใหเป็นมรดกโลกนําทานเดินชมเมืองเกาแหงน้ีท่ี
เต็มไปดวยรานคามากมาย

จากนั้นชม บานแบบเติรก (Turkish House) ซ่ึงเหลืออยูเพียงไมกี่หลังในโมสตาร ปัจจุบันเจาของบานยังคงเป็นชาวบอส
เนียนเชื้อสายเติรก มีเวลาใหทานอิสระเดินชอปป้ิงสินคาทองถิ่นตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางกลับโรงแรมท่ีพัก ณ เมืองนีอูม

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Grand Neum Hotel หรือท่ีพักระดับใกลเคียง

โมสตาร
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองทางตอนใตของบอสเนียและเฮอรเซโกวีนาซ่ึงมีแมน้ําครอมอยู

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ตลาดเทปา

บานแบบเติรก

นีอุม

 บาย

ท่ีน่ีเป็นตลาดหลักของเมืองโสตารซ่ึงเป็นเป็นตลาดท่ีคึกคักมาตั้งแตสมัยจักรวรรดิออตโต
มัน ตั้งอยูใกลกับถนน Kujundziluk และสะพานเกาในเขตประวัติศาสตรของเมือง
ภายในตลาดเต็มไปดวยรานคาตางๆ มากมาย

เป็นบานแบบเติรกของ Biscevic ซ่ึงตั้งอยูบนถนน Biscevic บนฝ่ังแมน้ํา Neretva
Biscevic’s House บานน้ีถูกสรางขึ้นในศตวรรษท่ี 18 ภายในมีหองขนาดใหญ ลาน
บาน อาคารหองครัว มีการตกแตงภายในท่ีไดรับการจัดเรียงอยางสวยงามในสไตลโอเรียน
ทัล สวนดานหนาบานเป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมตุรกีในเวลานั้น และปัจจุบันเจาของ
บานดังกลาวยังคงเป็นชาวบอสเนียนเชื้อสายเติรก

เป็นเมืองๆ หน่ึงท่ีตั้งอยูในเขต Herzegovina-Neretva ของประเทศบอสเนียเฮอรเซโก
วีนา เป็นเมืองเดียวท่ีตั้งอยูตามแนวชายฝ่ังทะเลเอเดรียติก เมืองน้ีมีเนินเขาสูงชัน หาด
ทรายหิน โรงแรม รีสอรทตากอากาศมากมายหลายแหง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Grand Neum Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 8 อาวมาลี สตอน - ฟารมหอยนางรมเมืองสตอน - เมืองมรดก
โลกดูบรอฟนิค - กําแพงเมืองโบราณดูบรอฟนิค - เขตเมืองเกา
ดูบรอฟนิก

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ในหอง F.I.T. ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสู เมืองมาลี สตอน (MALI STON)

นําทานเย่ียมชม ฟารมเล้ียงหอย ชมขั้นตอนตางๆ ของการเล้ียงแลวใหทานไดชิมหอยนางรมสดๆจากทะเลอเดรียติค พรอม
ดวยไวนสด

นําทานเดินทางตอเขาสู เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) เมืองมรดก โลกท่ีแขวนตัวอยูทางตอนใตของประเทศ ท่ีพรหม
แดนติดตอกับประเทศบอสเนีย เฮอรเซโกวีนา นําทานลัดเลาะเลียบไปตามชายฝ่ังทะเลอเดรียติคซ่ึงทานจะตื่นตาตื่นใจกับ
บรรยากาศริมชายฝ่ังทะเล ท่ีมีบาน เรือนหลังคากระเบื้องสีแสด สลับตามแนวชายฝ่ังเป็นระยะๆ

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชมเมืองดูบรอฟนิค เมืองหลวงของมณฑล Dubrovnik-Neretva อยูทางตอนใตของแควน Dalmatia ท่ีองคการ
UNESCO ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1995 นับเป็นเมืองสวรรคของนักทองเท่ียวอีกเมืองหน่ึงท่ีสวยงามติดอันดับตน
ของโลก

นําทาน เดินขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองดูบรอฟนิคบนกําแพงเมือง (รวมคาตั๋วแลว) ชมความงามริมฝ่ังทะเลอะเดรียติค ชมตัว
เมืองเกา และปอมปราการโบราณกําแพงมีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ลอมรอบตัวเมือง ถือเป็นสัญลักษณของเมืองท่ีความ
โดงดังเทียบไดกับแกรนดคาแนล แหงเกาะเวนิส

อิสระทุกทานเดินเลนชมเมือง หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศัย

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุงมังกรรสเลิศพรอมเครื่องด่ืมใหทานเลือก

พักท่ี Kompas Hotel Dubrovnik หรือท่ีพักระดับใกลเคียง

อาวมาลี สตอน

ฟารมหอยนางรมเมืองสตอน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อาวมาลี สตอน (MALI STON) เมืองเล็กริมทะเลทางตอนใตของโครเอเชีย ตั้งอยู ณ
คาบสมุทรเพลเยแซคใกลพรมแดนเมือง "นีอุม" ประเทศบอสเนีย บริเวณหุบอาวแถบน้ีมี
ความอุดมสมบูรณของแพลงตอนและสารอาหารในน้ําทะเลจํานวนมาก เน่ืองจากสภาพ
ภูมิประเทศเป็นลักษณะโขดหิน เกาะเล็ก ๆ ตาง ๆ ทําใหเมื่อเวลามีฝนตก น้ําชะลางแร
ธาตุตาง ๆ ไหลลงมาในน้ําทะเลแถบน้ี จึงทําใหมาลีสตอนเป็นแหลงทําอุตสาหรรมประมง
ท่ีดีท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศโครเอเชีย

เมืองสตอนเมืองท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารทะเลรสเลิศ และมีฟารมเล้ียงหอยนางรมท่ี
มีชื่อเสียง ทานจะไดชิมหอยนางรมสดๆจากฟารม



วันท่ี 9 กระเชาไฟฟาดูบรอฟนิค - ทาอากาศยานดูบรอฟนิค - ทา
อากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท) - พารนดอรฟเอาทเลต - ทา
อากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท)

เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค
เป็นเมืองจําพวกเมืองสวย เมืองเกาท่ีเห็นตรงหนา จึงเป็นผลจากการบูรณะขึ้นใหม แตก็
ยังไดรับการยกยองใหเป็นเมืองมรดกโลก จาก องคการยูเนสโก เพราะเป็นเมืองเกา
ด้ังเดิม ท่ีสรางตั้งแตศตวรรษท่ี 7ตลอดแนวกําแพง 2 กิโลเมตร ท่ีโอบเมืองเกาเอาไว จึง
เป็นระยะการเดินท่ีนาสนใจไปทุกรายละเอียด เพราะนอกจากจะไดศึกษาประวัติศาสตร
ของเมืองแลว ยังไดสัมผัสวิวทิวทัศนของเมืองเกา และของกินทะเลอะเดรียติคอยางเต็ม
อ่ิม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

กําแพงเมืองโบราณดูบรอฟนิค

เขตเมืองเกาดูบรอฟนิก

 บาย

เป็นกําแพงหินและปอมปราการโบราณท่ีตั้งลอมรอบเมืองดูบรอฟนิค ไดชื่อวาเป็นระบบ
กําแพงปอมปราการท่ีย่ิงใหญท่ีสุดแหงหน่ึงในประวัติศาสตรยุคกลาง กําแพงเมืองท่ียังคง
สภาพสมบูรณในปัจจุบันสรางขึ้นในชวงศตวรรษท่ี 12-17 มีความยาวตลอดแนวท่ี 1,940
เมตร มีแทนยิงปืนใหญกวา 120 กระบอกตั้งกระจายอยูตามแนว และบนกําแพงยังถือ
เป็นจุดชมวิวท่ีสามารถชมวิวเมืองดูบรอฟนิคและวิวทะเลไดอยางงดงาม

ไดรับการบอกเลาวาเป็นเมืองเกาท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป จนไดรับฉายา "ไขมุกแหงทะเล
เอเดรียติก" ริมชายฝ่ังทะเลท่ีมีบานเรือนหลังคากระเบื้องสีแสดสลับตามแนวชายฝ่ัง และ
เต็มไปดวยสถาปัตยกรรม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ กุงมังกรรสเลิศ พรอมเครื่องด่ืม

 Kompas Hotel Dubrovnik หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ในหอง F.I.T. ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสูสถานีกระเชาไฟฟาเพ่ือขึ้นชมวิวเมืองดูบรอฟนิค กระเชาไฟฟา ท่ีความสูง 400 เมตร เพ่ือชมวิวทิวทัศนของ
เมืองดูบรอฟนิค ทานจะเห็นฝังเมืองท่ีเป็นเอกลักษณ ความสวยงามของบานเมือง สวนใหจะใชหลังคาสีสมเป็นเอกลักษณ และ
ความงดงามของทะเลอะเดรียติค

นําทานเดินทางสู สนามบิน

บาย

14.55 น. เหินฟากลับสู กรุงเวียนนาฯ ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียน แอรไลน เท่ียวบินท่ี OS732

16.25 น. เดินทางมาถึง สนามบินในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

นําทานออกเดินทางเขาสู “Outlet Parndorf” ใหทานไดมีเวลาเลือกซ้ือสินคาแบรนดเนมมากมายในราคาพิเศษ

ค่ํา

่



 หมายเหตุ หากเกิดการลาชาจากสายการบินหัวหนาทัวร มีอํานาจตัดสินใจในการชอปป้ิง Outlet Parndorf หรือไมชอปป้ิงเพ่ือผล
ประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ

ไดเวลาอันควร นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติเวียนนา เพ่ือทํา Tax Refund
หมายเหตุ หากเกิดการลาชาจากสายการบินหัวหนาทัวร มีอํานาจตัดสินใจในการชอปป้ิง Outlet Parndorf หรือไมชอปป้ิง

เพ่ือผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ

23.20 น. เหินฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AUSTRIAN AIRLINES เท่ียวบินท่ี OS025

กระเชาไฟฟาดูบรอฟนิค
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นกระเชาไฟฟาท่ีระดับความสูง 400 เมตร เพ่ือชมวิวทิวทัศน ท่ีคงความเป็นเอกลักษณ
ของบานเมืองหลังคาสีสม และความงดงามทะเลอะเดรียติค เพ่ือชมวิวทิวทัศน ท่ีคงความ
เป็นเอกลักษณของบานเมืองหลังคาสีและความงดงามทะเลอาเดรียติก ยามสีน้ําเงินของ
ทะเลอาเดรียติกตัดกับสีสมแสดของกระเบื้องหลังคาเมืองเกา สวยงามเกินจินตนาการ
มากวาคําบรรยายใดๆ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทาอากาศยานดูบรอฟนิค

ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท)

พารนดอรฟเอาทเลต

 บาย

เป็นทาอากาศยานนานาชาติประจําประเทศโครเอเชีย ตั้งอยูประมาณ 20 กิโลเมตรไปทาง
ตะวันออกเฉียงใตจากใจกลางเมืองดูบรอฟนิก ท่ีน่ีใหบริการเท่ียวบินตรงไปยัง 60 เมือง
ในทุกสัปดาหจะมีเท่ียวบินภายในประเทศ 70 เท่ียวบินและเท่ียวบินระหวางประเทศ 28
เท่ียวบินเป็นอยางนอยท่ีออกจากทาอากาศยานน้ี

เป็นทาอากาศยานหลักของกรุงเวียนนนา เมืองหลวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูในเขต
เวทชาท โดยอยูประมาณ 18 กิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉียงใตของใจกลางกรุงเวียนนา
ท่ีน่ีเป็นทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ โดยบริหารจุดหมายปลายทางการบินใน
แถบยุโรป รวมถึงเท่ียวบินระยะไกลสูเอเชีย อเมริกาเหนือ และแอฟริกา

เป็นเอาทเลตภายใตย่ีหอ MacArthurGlen Group ซ่ึงเริ่มในอเมริกาเหนือ ถนัดเรื่อง
การเปิดเอาทเลตซ่ึงขยายมาเรื่อยๆ จนเขามาในยุโรปเมื่อ พ.ศ. 2546 ภายในเอาทเลตแหง
น้ีจะมีรานสินคาแบรนดเนมตางๆ นับรอยแบรนดท่ีขายในราคาพิเศษ

ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท) คํ่า

เป็นทาอากาศยานหลักของกรุงเวียนนนา เมืองหลวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูในเขต
เวทชาท โดยอยูประมาณ 18 กิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉียงใตของใจกลางกรุงเวียนนา
ท่ีน่ีเป็นทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ โดยบริหารจุดหมายปลายทางการบินใน
แถบยุโรป รวมถึงเท่ียวบินระยะไกลสูเอเชีย อเมริกาเหนือ และแอฟริกา



วันท่ี 10 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม บาย

14.20 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 25 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต

เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเป็นกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักท่ีคอนเฟิรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง 

หากในชวงท่ีทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิใ์นการย่ืนวีซาเด่ียว ซ่ึงทางทานจะตองเดินทาง
มาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

เอกสารตางๆท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเป็นผูกําหนด ทานท่ีมีความ
ประสงคจะย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทานั้น มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับ
ทางทาน

กรณีวีซาท่ีทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นดังตอไปน้ี
- คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา

- คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารท่ีสําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไมผานการ
พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมท่ีทานตองถูกหักบางสวน และสวนท่ีเหลือจะ
คืนใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น

- คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน
ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ
และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือโรงแรมท่ีพักตาง
ประเทศเพ่ือท่ีจะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเป็นสําคัญ)

หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายท้ังหมด 100%

ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง
ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเป็นคา
ใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนท่ีจะสํารองยานพาหนะ

การชําระเงิน
- กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 40,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายัง

บริษัท และคาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการ
เดินทาง

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน
และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคา
ธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไม
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ
เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ

- เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และ
ออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

- เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริ
ษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เวียนนา // ดูบรอฟนิค-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง) 

- คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน
12ช.ม./วัน 

- โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมี
อุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเป็นผลท่ีทําให
ตองมีการปรับเปล่ียนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

- คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการ
พิจารณาหรือไมก็ตาม (มีวีซาแลวหักคืน 3,500 บาท)

- คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ 



- คาทิปพนักงานขับรถและบริกรตลอดการเดินทาง

- คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

- คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท***

- คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมท่ีพัก

อัตรานี้ไมรวม:
- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 

- คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

- คาผกผันของภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินแจงเปล่ียนแปลงกะทันหัน

- คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 100 บาท ตอวัน(หากทานประทับใจในการบริการ)

วีซา
เอกสารท่ีใชในการย่ืนขอวีซา VISA (ตองมาโชวตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน)

- หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา 

- รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศท่ีจะเดินทาง 

- หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาท่ีมีชื่อผูเดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3

เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง

* พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต

* ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

- หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยและเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ท้ังน้ีเพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณท่ีสุด) 

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละ
สถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับ
หนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ)

* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา

* สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปีบริบูรณ / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน
ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตองออกโดยท่ีวาการอําเภอ

- สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด

- สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด

- สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด

- สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด

- การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

- หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ
ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร
ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

- กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน
เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

- ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเทานั้น
การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก

หมายเหตุ



- กรุณาสํารองท่ีน่ังลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาห เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา

- โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟา อากาศ, การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการ
บิน และสถานการณในตางประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ไดมอบหมายให
หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นท้ังน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ เมื่อทานทําการ
จองและชําระเงินมัดจําแลว บริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ แลว

- ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาท่ีบริษัทฯ

การยกเลิก
- ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายท้ังหมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสาย

การบิน   หรือ กรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได  
  

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 20,000 บาท   

- ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  70 % ของราคาทัวร

- ยกเลิกกอนการเดินทาง  15 วัน - เก็บคาบริการท้ังหมด 100 %
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


