
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศโคเอเชีย – สโลเวเนีย ต่ืนตำต่ืนใจไปกบัเส้นทำงธรรมชำติอนัสวยงำม เทีย่วไปเพลนิไป
สบำยๆไม่รู้เบ่ือ ชมกรุงซำเกรบเมืองหลวงแห่งโครเอเชียทีส่งบอบอุ่นและยงัคงร่องรอยควำมเจริญในอดีต  

ชมเมืองมรดกโลก ณ เมืองกรำซ อทุยำนแห่งชำติพลติวเิซ เมืองทรอเกยีร์   
พระรำชวงัดิโอคลเีธียนแห่งสปลทิ เมืองดูบรอฟนิค แห่งโครเอเชีย ชำยฝ่ังริเวยีร่ำแห่งอะเดรียติค  

พกัโรงแรมริมทะเลสุดแสนโรแมนติกทีเ่มืองโอปำเทยีจ์ น่ังรถรำงเข้ำชมถ ำ้ทีใ่หญ่และสวยทีสุ่ดในยโุรป  

พร้อมลิม้รสอำหำรพเิศษ...กุ้งมังกร พร้อมอำหำรทะเล และสเต๊กเน้ือ รสเลศิ   



 

ออกเดนิทำงวนัที่  
29 ธ.ค.-07 ม.ค. 2562 

( กรุณำส ำรองทีน่ั่งล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวซ่ีำของท่ำน) 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – เวยีนนา (ออสเตรีย) 
21.00 น. พร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ Austrian Airlines 
 โดยมเีจ้ำหน้ำทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.45 น. ออกเดินทำงโดยเทีย่วบินที ่OS026 บินตรงสู่กรุงเวยีนนำ  

วนัที่ 2  เวยีนนา – กราซ – เบลด – ลูบลยิานา(สโลเวเนีย) 
05.35 น. ถึงสนามบินนานาชาติกรุงเวียนนา หลงัผ่านพธีิการตรวจ

คนเข้าเมือง 

น ำคณะออกเดินทำงสู่ “ เมืองกราซ ” Graz น าท่านชม “ 
เมืองกราซ ” (Graz) (178 ก.ม.) ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็น
อย่างดี และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น  “ มรดกโลก ” จาก
องค์การยูเนสโก้ Unesco ใหเ้ป็นเมืองหลวงแห่งวฒันธรรม
ในปี 2003 น ำคณะชม “เขตเมืองเก่า” Old Town ซ่ึงเป็น
เขตเมืองเก่ำดั้ งเดิมท่ีตั้งมำนำนหลำยศตวรรษ ตรอกซอก

http://bit.ly/2NMk5YE


 

ซอยในเขตเมืองเก่าคือพยานของวฒันธรรมอนัโดดเด่นที่มีอายุยาวนาน หล่อเล้ียงวิถีชีวติผูค้นดว้ยท่วงท ำนอง
แห่งศิลปะ และวฒันธรรม แมว้่ำทำงด้ำนกำรเมืองกรำซจะเฟ่ืองฟูอยู่เพียงช่วงสั้ นๆ ก็ตำมทอดตวัอยู่เชิงเขำ
ชลอสแบร์ก พร้อมชม “ หอนาฬิกาประจ าเมือง ” Schlossberg clock tower ท่ีมีช่ือเสียง “ กราซ ” เป็นแหล่ง
รวมสถาปัตยกรรมต่างๆจากทุกสมัยทั้ง โกธิค เรอเนส์ซองส์ และบารอก จนถึงยุคย้อนยุค และ ยุคยูเกนดัชทิล
(อาร์ตนูโว)…จำกนั้นมีเวลำให้ท่ำนได้เดินเท่ียวชมย่ำนกำรคำ้ท่ีจ  ำหน่ำยสินคำ้รำคำถูกกว่ำท่ีเวียนนำ หรือ
เพลิดเพลินกบัเมืองท่ีตั้งอยูริ่มแม่น ้ำอนัสวยงำม น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองเบลด ประเทศสโลเวเนีย 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเบลดดินแดนที่มีควำมงดงำมทำงลักษณะภูมิประเทศ ไม่วา่จะเป็นทะเลสาบ ภูเขา และ

ศิลปะ วฒันธรรมท่ีสุดแสนจะงดงาม เข้ำสู่เมืองเบลด 
Bled เมื องตากอากาศตั้ งอยู่ ริมทะเลส าบและ ริม
เทือกเขาแอลป์จูเลียน เป็นทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงมาก
ท่ีสุดในประเทศสโลเวเนีย และไดรั้บการขนานนามว่า
เป็นไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ น ำท่ำนล่องเรือชมควำม
งำมของทะเลสำบเบลด  ตัวทะเลสาบเกิดจากการกัด
เซาะของธารน ้ าแข็งโบฮินจ์ (Bohinj Glacier) ในยุค
น ้ าแข็ง แต่ท่ีน่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือน ้ าในทะเลสาบ ไม่
ได้มาจากการละลายของธารน ้ าแข็ง แต่มาจากบ่อน ้ า
ร้อนใต้ดินหลายแห่ง น ้ าในทะเลสาบน้ีจึงใสบริสุทธ์ิ 
และไม่กลายเป็นน ้ าแข็งในฤดูหนาว เรือล่องผา่นปราสาทเบลด Bled Castle ท่ีตั้งอยูบ่นริมผาติดทะเลสาบ เป็น
ปราสาทท่ีเก่าแก่ท่ีสุด จกัรพรรดิเฮนริค ท่ี 2 แห่งเยอรมนั ยกให้เป็นสถานท่ีพกัของบิชอป อลั เบ่ียม แห่งบริ
เซน (Bishop Albium of Brixen) ในปี ค.ศ.1004 ได้เวลำสมควรเดินทำงต่อสู่กรุงลูบลยิำนำ (Ljubljana) 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร / น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

พกัที่:  Plaza Hotel Ljubljana / เทียบเท่ำระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ 3 ลูบลยิำนำ – ถ ำ้โพสทอยน่ำ – โอปำเทีย(โครเอเชีย) 
เชำ้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น ำท่ำนเข้ำสู่จัตุรัสกลำงเมืองเพรเซเรน เป็นจตุัรัสท่ีมี
ความส าคญัเช่นเดียวกบัจตุัรัสบนัไดสเปนในกรุงโรม มี
รูป ป้ันของฟรานซ์  เพรเซ เรน กวี ท่ี มี ช่ือ เสี ยงของ
สโลวีเนีย เป็นสัญลกัษณ์ความรักชาติและเสรีภาพ ใกล้
จตุัรัสเป็นโบสถ์ในนิกายฟรานเซสกัน ศิลปะในแบบ
อาร์ตนูโว  ท่ านขึ้นชม  ลานปราสาทลุบบลิยาน่ า 
ปราสาทยุคกลางที่ตั้ งอยู่บนเนินเขาเหนือใจกลางเมือง
ลูบลิยาน่ า  โดยปรำส ำท ถูกส ร้ำง ข้ึน เพื่ อปก ป้อง
อำณำจกัรจำกกำรรุกรำนของชำวเติร์กและกบฏ ปัจจุบนั



 

ปรำสำทลูบลิยำน่ำไดก้ลำยเป็น สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีมี ควำมส ำคญัทำงดำ้นวฒันธรรม และยงักลำยเป็นหอชม
เมือง ซ่ึงท่ำนจะไดส้ัมผสัวิวทิวทศัน์อนังดงำมของเมืองได้เกือบทั้งหมด จตุัรัสท่ีมีควำมส ำคญั จตุัรัสเป็นรูป
หล่อของฟรำนซ์ เพรเซเรน กวีท่ีมีช่ือเสียงของสโลเวเนีย (1800 – 1849) เป็นสัญลกัษณ์ของคนรักชำติ รักเ  สรี
ภำพ ใกลจ้ตุัรัสเป็นโบสถนิ์กำยฟรำนเซสกนัท่ีมีสีชมพูดึงดูดสำยตำ ใชเ้วลำในกำรก่อสร้ำงประมำณ 14 ปี เป็น
ศิลปะแบบอำร์ตนูโว ภำยในมีห้องสมุดตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 ซ่ึงมีหนังสือประมำณ 55,000 เล่ม ไม่ไกลจำก
จตุัรัสมีสะพำน 3 แห่งท่ีมีช่ือเสียงของเมืองลูบลีอำนำ ท่ีส ำคญัคือ สะพานมังกร ซ่ึงสร้ำงในปี 1901 เป็นสะพำน
แห่งแรก ๆ ท่ี  สร้ำงดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กขนำดใหญ่ของยุโรป ท่ีหัวสะพำนทั้งสองฝ่ังประดบัดว้ยรูปป้ัน
มงักรในแบบอำร์ตนูโว 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าคณะเดินทางไปเที่ยวชม ถ ้าโพสทอยน่า (50 ก.ม.) เปิด

ให้บริการมากว่า 188 ปี และมีนักท่องเท่ียวมำเยือนกว่ำ 31 
ลำ้นคน เป็นถ ้ ำท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป ภำยในถ ้ำเช่ือมต่อถึงกนั
เป็นระยะทำงว่ำ 20 กิโลเมตร เข้ำชมภำยในถ ้ ำโดยขบวน
รถรำงไฟฟ้ำท่ีเปิดให้บริกำรในปี 1884 อุณหภูมิภำยในถ ้ ำ
โดยเฉล่ีย 8-10 องศำเซลเซียส ชมส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุดภำยในถ ้ ำ
ท่ี เรียกว่ำ  C lassic  K arst ภ ำยในถ ้ ำ มี หิ นงอก หินย้อย
หลำกหลำยแบบและสีสันสวยงำมสุดพรรณนำ มีห้องต่ำง ๆ 
ภำยในถ ้ ำมำกมำยลดหลัน่เป็นชั้น ๆ รำวกบัเนรมิต สมควร
แก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองโอพำเทีย(60 ก.ม.) น ำท่ำนชมเมือง โอพำเทีย (OPATIJA) เมืองท่ีมีสมญำนำมวำ่ 
“ไข่มุกแห่งทะเลอเดรียติค” ซ่ึงอยู่ทำงตะวนัตกของประเทศ 
ระหวำ่งทำงลดัเลำะซ้ำยขวำไปตำมไหล่เขำเคลำ้ ดว้ยวิวทะเลอ
เดรียติคท่ีสวยงำม “โอพำเทีย” มีฐำนะเป็นเมืองตำกอำกำศ
ส ำคญัของเหล่ำขุนนำงชั้นผูใ้หญ่และชนชั้นสูงของออสเตรีย 
เมืองน่ีคือเมืองท่ีใช้ช่ือตำมส ำนักสงฆ์นิกำยเบเดนิกซ์ ในช่วง
ศตวรรษท่ี 14  น ำท่ำนชมตวัเมือง แวะถ่ำยรูปกับรูปป้ัน นำง
แห่งนกนำงนวล (MAIDEN WITH THE SEAGULL) ซ่ึงเป็น
รูปป้ันท่ีแกะโดย ZVONKO CAR เป็นรูปสตรีงดงำมท่ีมีนก
นำงนวลเกำะอยู่ท่ีมือ ซ่ึงถือว่ำเป็นสัญลกัษณ์แห่งเมือง มีเวลำ
อิสระตำมอธัยำศยัใหท้่ำนไดเ้ดินชมเมืองโอพำเทีย 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร เมนูพเิศษ กุ้งมงักรรสเลศิ 

พกัที่:  ASTORIA  HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 4 โอพำเทีย – ซำเกรป – ชมเมืองเก่ำ 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   



 

น ำท่ำนเดินทำงสู่กรุงซำเกรบ Zagreb เมืองหลวงของ
ประเทศโครเอเชีย(170 ก.ม.) ดินแดนแห่งทะเลอะเดรี
ยติค ซ่ึงมีความเก่าแก่แฝงดว้ยเสน่ห์และมนต์ขลงั เมือง
ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวฒันธรรมและเจริญรุ่งเรือง
มาตั้งแต่สมัยศตวรรษท่ี 11 ปัจจุบันประชาชนชาวโค
รแอทมีวถีิชีวติเยี่ยงชาวยโุรปท่ีเจริญโดย ทัว่ไป การคมนาคม
ภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบายนิยมใช้รถรางเป็น
พาหนะ สัญจรนับสิบสาย ทั่วทั้ งเมือง กรุงซาเกรบ
ประกอบด้วยเขตเมือง Upper Town ท่ีสร้างข้ึนสมัย
ศตวรรษท่ี  17 ท่ี มีซุ้มประตูหินเป็นสัญลักษณ์  เขต 
Lower Town  ท่ีสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 19 และเขต
เมืองใหม่ท่ีสร้างสมยัหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 

เท่ียง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั  ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนชมมหำวิหำรเซนต์สตีเฟน  ท่ีสร้างในสไตล์นีโอโกธิค ชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาด

กลางแจง้ท่ีเก่าแก่ มีสีสันสดใส ขายไมด้อกไมป้ระดบัและผลไมร้าคาถูกมาก น าท่านสู่เขต Upper Town ชม
วหิารเซนตม์าร์ก (St.Marks Church) ท่ีมีหลงัคากระเบ้ืองปูเป็นลวดลายรูปตราของกองทหารแห่งยุคกลาง ถือ
เป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของซาเกรบ ชมโบสถ์ประจ าเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน บริเวณแห่งน้ียงัเป็นท่ีตั้งของ
ท าเนียบประธานาธิบดี (President Palace) น าท่านชมจุดชมวิวท่ีท่านสามารถเห็นกรุง Zagreb ท่ีหลงัคาอาคาร
เป็นสีแดงอิฐทั้งเมือง จำกน้ันน ำท่ำนน่ังรถรำง (Uspinjaca) ลงสู่ Lower Town เชิญท่านเท่ียวชมย่านธุรกิจ
การคา้ท่ีทนัสมยัท่ีถนนลิกา (Lica Street) แวะชมจตุัรัส Trg Ban Jelacic Square จตุัรัสกลางเมืองท่ีลอ้มรอบ
ดว้ยห้างร้านน าสมยั แหล่งชุมชนของชาว Zagreb ชมอนุสาวรีย ์ผูย้ิ่งใหญ่ ผูซ่ึ้งต่อสู้เพื่อความอิสระจากชาว
ฮงัการีเม่ือปี ค.ศ. 1848  

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร / น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

พกัที่:  Hotel Dubrovnik Zagrab / เทียบเท่ำระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 5  อุทยำนแห่งชำตพิลติวเิซ่ – ซิบินิค 
เชา้ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

ไดเ้วลาพอสมควร น ำท่ำนออกเดินทำงสู่อุทยำนแห่งชำติ
พลิตวิเซ  Plitvice Lakes National Park ระยะทาง 166  
กม . ระห ว่างท างผ่ าน เมื อ ง  Karlovac และ  Slunj ช ม
ธรรมชาติและความงามของทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีรายลอ้ม
ดว้ยป่าเขาสลบัทุ่งหญา้ฟาร์มเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ์ น ำท่ำน
เข้ำชมอุทยำนแห่งชำติพลิตวิเซ เป็นอุทยำนแห่งชำติหน่ึง
ในแปดของโครเอเชียทีไ่ด้รับกำรขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก
โดยองค์กำร UNESCO เม่ือปี 1979 อุทยานแห่งน้ีมีเน้ือท่ี



 

กวา่ 3,000 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบน้อยใหญ่ 16 แห่ง เช่ือมต่อดว้ยสะพานไม ้ลดัเลาะระหว่างทะเลสาบ
และเนินเขา น าท่านเพลิดเพลินกบัความงามของทะเลสาบและน ้ าตกท่ีไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทัว่ทุกหนทุก
แห่ง ท่านจะสังเกตเห็นหญา้มอสท่ีชุ่มฉ ่ าชั่วนิรันดร์กาล ชมฝูงปลาแหวกว่ายในน ้ าใสราวกระจกสะท้อนสี
ครามของทอ้งฟ้า แวดล้อมด้วยหุบเขา ตน้ไมใ้หญ่ท่ีร่มร่ืน ชมน ้ าตก The Plitvice Water Fall ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
อุทยาน จากนั้นน าท่านเดินลดัเลาะสู่ Donja Jezira เพื่อล่องเรือในทะเลสาบ Jezero Kozjak  
เตม็อ่ิมกบัความงามของทะเลสาบและหุบเขา 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองซิบินิค (ระยะทำง 180 กม.) น า

ชมตวัเมืองชิบินิค เมืองเก่าริมฝ่ังทะเลอะเดรียติคท่ีได้รับ
อิทธิพลสถาปัตยกรรมจากเวนิส  และเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจของ Dalmatia เป็นท่ีรวมศิลปะโบราณยุคก่อน  
ประวติัศาสตร์ มากมาย ชมโบสถ์เซนตจ์าคอบ (เซนตเ์จมส์) 
อนังดงาม ซ่ึงสร้างมาตั้งแต่สมยัเรอเนสซองตใ์นปี ค.ศ.1431 
ในสถาปัตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค ผสมศิลปะทอสคาโนเร
เนสซองส์ โดยศิลปิน Jura Dolmatinae โบสถ์น้ีมีเอกลกัษณ์
ด้วยโคมหลังคาของมหาวิหารตลอดจนรูปสลักศีรษะคน
ประดบัโดดเด่นรอบมหาวหิาร 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร / น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

พกัที่:  Punta Hotel / เทียบเท่ำระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ 6 ซิบินิค – วอดเิซ่ – ทรอเกยีร์ – สปลทิ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองทรอเกยีร์ / เมืองทรอ
เกยีร์(Trogir) เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมยัยุค
อารยธรรมกรีกโรมัน  เม่ือ 380 ปี ก่อน
คริสตกาล  ตัว เมื องเก่ าเป็น เกาะ เล็กๆ
เช่ือมต่อกับแผ่นดินใหญ่ด้วยสะพานหิน
อนัเก่าแก่ บริเวณเกาะมีแนวก าแพงป้อม
ปราการโบราณ ชมวิหารเซนตล์อเรนซ์หอ
นาฬิกาเก่าแก่สมยัศตวรรษท่ี 15 ชมจตุัรัส
ภายในบริเวณเมืองเก่า เมืองน้ีองค์การ 
UNESCO ได้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก
เม่ือปี 1997 ไดเ้วลาพอสมควร 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั  ณ ภัตตำคำร   



 

บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองสปลทิ (ระยะทำง 27 กม.) น ำชมมืองสปลทิ ชมศำลำว่ำกำรเมืองสไตล์เรอเนซองส์ที่
สร้ำงในศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่  น าท่านชมย่าน People Square ศูนยก์ลางทางธุรกิจ และการ
บริหาร เม่ือสมยัศตวรรษท่ี 15 แวะชมส่ิงก่อสร้างท่ีมี ช่ือเสียง เช่น รูปภาพแกะสลกัสมยั Venetian-Gothic 
Cambi Palace และ  Renaissance  Town Hall ท่ี ส ร้าง
ข้ึ น ใน ช่ ว งแ รกข อ งศตวรรษ ท่ี  15 น ำ ท่ ำน ชม 
พระรำชวัง ดิโอคลีเธ่ียน  (Diocletian Palace)ท่ีสร้าง
ข้ึนจากพระประสงค์ของจักรพรรด์ิดิโอคลีเธ่ียน  ท่ี
ต้องการสร้างพระราชวงัส าหรับบั้นปลายชีวิตของ
พระองคใ์นปี 295 ซ่ึงใชเ้วลำในกำร   ก่อสร้ำงถึง 10 ปี 
พระรำชวงัแห่งน้ี UNESCO ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลก น ำท่ำนชมห้องโถงกลำงซ่ึงมีทำงเดินท่ีเช่ือมต่อสู่
ห้องอ่ืนๆ ชมลำนกวำ้ง (Peristyle) ซ่ึงล้อมไวด้้วยเสำ
หินแกรนิต 3 ด้ำน และเช่ือมต่อด้วยโคง้เสำท่ีตกแต่ง
ดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอย่ำงวิจิตรสวยงำม ชมยอดระฆงั
แห่งวิหำร The Cathedral Belfry แท่นบูชาของเซนตโ์ด
มินสั และเซนตส์ตาซิอุส ซ่ึงอยูภ่ายในวิหารชมจตุัรัสประชาชน (People’s Square) ชมรูปป้ันของ Gregory Of 
Nin ผูน้ าศาสนาคนส าคญัของโครเอเชีย 

ค ่ำ บริกำรอำคำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร / น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที่:  Grand Hotel Park / เทียบเท่ำระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ 7  สปลทิ – มำล ีสตอน – นีอุม – ดูบรอฟนิค – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่ านเดินทางสู่  ท่ าเรือมาลี  สตอน (Mali Ston) ก่อน
เดินทางถึงเมืองมาลี สตอน ท่านจะได้ขา้มพรมแดน เขา้สู่
ประเทศบอสเนีย (แวะถ่ายรูป) บริเวณเมืองท่ีมีช่ือวา่ เมืองนี
อุม เป็นประเทศเพื่อนบา้นของโครเอเชีย โดยประชากรส่วน
ใหญ่ก็ เป็นชาวโครเอเชีย ต่อด้วยน าท่ านเดินทางข้าม
พรมแดนอีกคร้ังหน่ึงเพื่อกลบัเขา้สู่ประเทศโครเอเชีย เม่ือ
ถึงเมืองมาลี สตอน น าท่านล่องเรือเยี่ยมชมฟาร์มเล้ียงหอย 
ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเล้ียงหอย ให้ท่านได้ชิมหอย
นางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติก พร้อมด้วยเคร่ืองเคียง 
พร้อมจิบไวน์ ช่วยเพิ่มรสชาติ ท่ามกลางบรรยากาศท่ี
สวยงามของอ่าวมาลี สตอน 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั  ณ ภัตตำคำร เมนูปลำทะเลรสเลศิ 



 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงต่อสู่ เมืองดูบรอฟนิค เมืองมรดกโลกท่ี แขวนตวัอยู่ทางตอนใตข้องประเทศ ท่ีพรหมแดน
ติดต่อกบัประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวน่ีา น าท่านลดัเลาะเลียบไปตามชายฝ่ังทะเลอเดรียติคซ่ึงท่านจะต่ืนตาต่ืน
ใจกบับรรยากาศริมชายฝ่ังทะเล ท่ีมีบา้น เรือนหลงัคากระเบ้ืองสีแสด สลบั
ตามแนวชายฝ่ังเป็นระยะๆ  ชมเมืองดูบรอฟนิค เมืองหลวงของมณฑล 
Dubrovnik-Neretva อ ยู่ท ำงต อน ใต้ ข อ งแค ว้น  Dalmatia ท่ี อ งค์ ก าร 
UNESCO ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี 1995 นับเป็นเมืองสวรรค์ของ
นกัท่องเท่ียวอีกเมืองหน่ึงท่ีสวยงามติดอนัดบัตน้ ของโลก  ซ่ึงในอดีตเม่ือปี 
1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้เป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ
บา้นเรือนกว่าคร่ึงและอนุสาวรียต่์างๆ ทรุดโทรมเสียหาย หลงัจากนั้นในปี 
1995 ไดมี้การลงนามในสนธิสัญญา Erdut สงบศึก และเร่ิมเขา้สู่สภาวะปกติ 
UNESCO และสหภาพยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะซ่อมแซมเมืองส่วนท่ีเสียหายข้ึนใหม่ในระยะเวลาอันสั้ น 
ปัจจุบนัเมืองดูบรอฟนิคกลบัมาสวยงามอีกคร้ัง ชมทศันียภาพของเมืองดูบรอฟนิค ท่ีตั้งอยูต่ามริมฝ่ังทะเล อะ
เดรียติค ตวัเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรลอ้มรอบ ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองท่ีความโด่ง
ดงัเทียบไดก้บั แกรนด์แคนนหรือแกรนด์คาแนลแห่งเวนิส อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซ้ือของท่ี
ระลึกตามอธัยาศยั 

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ภัตตำคำร / น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั 

พกัที่:  Neptun Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 

 

 

วนัที่ 8        ดูบรอฟนิค – น่ังกระเช้ำชมววิ – ล่องเรือชมอ่ำว – ชมเมือง   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่สถานีเคเบิลคาร์เพ่ือขึน้กระเช้าไฟฟ้า สู่ 

Srd Hill เพื่อชมวิวทิวทศัน์ท่ีคงควำมเป็นเอกลกัษณ์ของ
บำ้นเมืองหลงัคำสีและควำมงดงำมทะเลอำเดรียติกยำม
สีน ้ ำเงินของทะเลอำเดรียติกตดักบัสีแสดของกระเบ้ือง
หลังคำเมืองเก่ำ สวยงำมเกิน จินตนำกำรมำกว่ำค ำ
บรรยำยใดๆ จำกนั้นน ำท่ำนล่องเรือพำโนรำม่ำ ชมควำม
สวยงำมของเมืองเก่ำดูบรอฟนิคให้ครบทุกมุมมอง โดย
เรือพำโนรำม่ำจะล่องเลียบก ำแพงเมืองเก่ำมุ่งหน้ำสู่ 
“เกำะล็อกครุม” (Lokrum) ในอดีตสมยัสงครำมครูเสด 
กษัตริย์ริชำร์ดใจสิงห์แห่ง อังกฤษเคยมำแวะพัก ณ 
เกำะล็อกครุมแห่งน้ี  แล่นชมเกำะโดยรอบ ได้เวลำ
สมควรน ำท่ำนกลบัสู่ท่ำเรือดูบรอฟนิค 



 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั  ณ ภัตตำคำร 
บ่าย น ำท่ำนเท่ียวชมเมืองดูบรอฟนิค ซงถือว่ำเป็นเมืองท่ีสวยงำมติดอนัดบัตน้ๆ ของโลก ซ่ึงในอดีตเม่ือปี 1991 

เมืองดูบรอฟนิค ไดเ้ป็นเป้ำหมำยถูกโจมตีจำกกองทหำรยูโกสลำฟ บำ้นเรือนกวำ่คร่ึง อนุสำวรียต่์ำงๆ เสียหำย 
และทรุดโทรมโดยมีกำรบูรณะเมืองสวนท่ีเสียหำยข้ึนใหม่ในระยะเวลำอนัสั้ น ปัจจุบนัเมืองดูบรอฟนิค ก็
กลบัมำสวยงำมอีกคร้ัง ชมทศันียภำพของเมืองซ่ึงดูบรอฟนิคมีท่ีตั้งอยูต่ำมแนวชำยฝ่ังทะเลอำเดรียติค ตวัเมือง
จะเป็นป้อมปรำกำรโบรำณท่ีถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ชมแนวก ำแพงป้อมปรำกำรท่ีมีขนำดกวำ้งขวำง
ใหญ่โต ท่ีท่ำนสำมำรถข้ึนไปชมควำมงดงำมของตัว
เมืองได้อย่ำงดีจำกนั้นให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปท่ีระลึกบริเวณ
จตุัรัสกลำงเมืองซ่ึงเป็นสถำนท่ีนัดพบและประกอบ
กิจกรรมของชำวเมืองในอดีต รวมถึงสถำนท่ีลงโทษ
ผูก้ระท ำผิดดว้ย อิสระให้ท่ำนไดถ่้ำยรูปท่ีระลึกกบั เสำ
หินอศัวิน, หอนำฬิกำท่ีตั้งอยูป่ลำยสุดของถนนสำยหลกั
สร้ำงข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1444 หน้ำปัดท ำด้วยเหล็ก มีควำม
พิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้ำปัดซ่ึงแทนพระจนัทร์บอก
ข้ำงข้ึนข้ำงแรม ในสมัยก่อน และรูปป้ันของ นักบุญ 
St.Blaise ซ่ึงมีโบสถ์ประจ ำเมืองสไตล์โรมำเนสก์แห่ง
แรกของเมืองเป็นฉำกหลงั / จำกนั้นน ำท่ำนเดินข้ึน “ชม
ก ำแพงเมืองโบรำณ” ชมควำมสวยงำมของแนวหลงัคำสีส้มตระหง่ำนไปทั้งเมืองเก่ำ ก ำแพงแห่งน้ี มีควำมยำว
รวมกนัประมำณ 2 กิโลเมตร ท่ำนจะไดเ้พลิดเพลินชมควำมสวยงำม โดยวำ่กนัวำ่ใครมำเมืองดูบรอฟนิคแลว้
ไม่ไดข้ึ้นมำชมก ำแพงเมืองโบรำณแห่งน้ีถือวำ่มำไม่ถึงดูบรอฟนิค น ำท่ำนเดินชมแนวก ำแพงป้อมปรำกำรที่มี
ขนำดกว้ำงขวำงใหญ่โต ท่ีท่านสามารถข้ึนไปเดินชมทศันียภาพอนัสวยงำมของเมืองได ้น าชม The Cathedral 
Treasury หน่ึงในโบสถเ์ก่ำแก่ท่ีสะสมโบรำณวตัถุของพ่อคำ้วำณิช ท่ีไดท้  ำกำรคำ้ขำยกบัชำวเวนิซในอดีต ชม
หอนำฬิกำโบรำณ (Bell Tower Clock) ชม Rector’s Palace ศูนยก์ลำงกำรบริหำรเมืองดูบรอฟนิคในอดีต  ท่ี
ไดรั้บอิทธิพลจำกสถำปัตยกรรมแบบกรีก-โรมนั น าท่าน เขำ้ชม Sponza Palace ที่สร้างขึ้นในคริตศตวรรษที ่ 
14  ปัจจุบันเป็นที่เก็บรักษาเอกสารโบราณที่ส าคัญๆ รวมถึงจารึกภาษาละตินโบราณ ที่ใช้เตือนใจพ่อค้าวาณิช
ทางทะเลให้มีความซ่ือสัตย์ไม่คดโกง  น ำท่ำนลดัเลำะตำมซอกซอยระหวำ่งอำคำรบำ้นเรือนเก่ำแก่ภำยในป้อม
ปรำกำร ชม  Dominican Monastery Church Of St.Blaise ในสไตล์บำร็อค , Fort Of  St.John, ประตู  Pile 
Gate,Ploce Gate เป็นตน้ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร เมนูสเต๊กเน้ือรสเลศิ พร้อมไวน์แดง หรือเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ  
*** หมายเหตุ ท่านใดไม่ทานเน้ือกรุณาแจง้แผนกเซลล ์ทางบริษทั จะเปล่ียนเป็นสเต๊กหมูแทน *** 

พกัที่: Neptun Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 9         ดูบรอฟนิค – ชำฟตทั – สนำมบนิ – เวยีนนำ (เปลีย่นเคร่ือง) 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  



 

 น ำท่ำนช้อปป้ิงละลำยเงินคูน่ำ ก่อนเดินทางออก
จากประเทศโครเอเชีย ซ้ือของฝากจาก “Konzum” 
ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถ่ินท่ีมีสนค้าหลากหลาย
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น “KRAS” ช๊อคโกแลตทอ้ง
ถ่ิน ยี่ห้อท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรปตะวนัออก, ไวน์ 
จากองุ่นพัน ธ์ุท้องถ่ิน  “Plavac Mali” คุณภาพ
ระดับเดียวกับไวน์ฝร่ังเศสหรืออิตาเล่ียน และ
สินคา้อ่ืน ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ เลือกช้
อปป้ิงตามอธัยาศยั น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ สนำมบินดูบรอฟนิค (หำกมีกำรท ำกำรคืนภำษีกรุณำแจ้งหัวหน้ำทวัร์
ให้ทรำบด้วย) 

14.55 น.  ออกเดินทำงกลบัสู่ เวยีนนำ ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินที ่OS 732  

16.25 น. เดินทำงถึงกรุงเวียนนำ เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย น ำท่ำนต่อเคร่ืองกลบักรุงเทพฯ 
23.20 น. ออกเดินทำงกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที ่ OS025  

วนัที่ 10     กรุงเทพฯ   
14.20 น. ถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ…… 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการ
บิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หวัหนา้
ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 

อตัรำค่ำบริกำร 

ออกเดนิทำงช่วง 
 

       ผู้ใหญ่พกั 
  ห้องละ 2 ท่ำน 

    เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 
    พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่ำนเดยีว / ห้อง 
จ่ำยเพิม่ 

 

29 ธ.ค.-07 ม.ค. 2562 99,900 99,900 95,900 17,900 

ต้องกำรเดินทำงโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิม่เติมจำกเจ้ำหน้ำทีบ่ริษัทฯ 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เวยีนนา //ดูบรอฟนิค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า
และราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้ตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำ
หรือไม่กต็ำม 



 

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. /กระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก. 
 ค่ำทปิพนักงำนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ระหว่ำงกำรท่องเทีย่วในยุโรป  

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรม
ท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ ตำมวฒันธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลก ท่ำนละ 100 บำทต่อวนั  

เง่ือนไขกำรส ำรองที่น่ัง และกำรช ำระเงนิ  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผู ้

ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา 
หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการเช่น 
การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศ
ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอ
ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมำยเหตุ 
 ทำงบริษัทจะท ำกำรย่ืนวซ่ีำของท่ำนกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ำรองทีน่ั่งครบ 20 ท่ำน และได้รับควิกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หำกในช่วงทีท่่ำนเดนิทำงควิวซ่ีำกรุ๊ปในกำรย่ืนวซ่ีำเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมา
ยืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสำรต่ำงๆทีใ่ช้ในกำรย่ืนวซ่ีำท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแตเ่พียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีำทีท่่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดนิทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
o ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำและค่ำด ำเนินกำรทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 

o ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมำจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการ
พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

o ค่ำห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 คืนแรกของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบ และมี
เอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หำกท่ำนผ่ำนกำรพจิำรณำวซ่ีำ แล้วยกเลกิกำรเดนิทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยดึค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 

 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ทีส่นำมบินสุวรรณภูม ิกรณท่ีำนเดนิทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋
เคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดทีใ่ช้ในกำรเดนิทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี ้เพรำะเป็น
ค่ำใช้จ่ำยทีน่อกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดนิทำงของบริษัท ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ำรองยำนพำหนะ 

 
เง่ือนไขกำรยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด หรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีำรกำรันตค่ีำมดัจ ำทีพ่กัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวซ่ีำ VISA  (ต้องมำโชว์ตวัที่สถำนทูตเพ่ือสแกนลำยนิว้มือทุกท่ำน) 



 

 หนังสือเดินทำงทีเ่หลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ ำนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* ค้ำขำย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่ำน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำร
แสดงทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ำ ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ำมี) 1 ชุด 
  กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ 
จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร
ดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลังจำกได้วซ่ีำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวซ่ีำของท่ำน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่
ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
ทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพร้อมและมคีวำมประสงค์ทีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศตำมทีร่ะบุเท่ำนั้น การปฏิเสธวซ่ีา
อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกั
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ี
จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


