
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
ออกเดินทาง กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2566 

เวียนนา – คลาเกรนเฟิร์ท – เบลด – ลูบลิยานา – ปราสาทลุบบลิยานํา-ถ้ําโพสทอยนํา – โอพาเทีย 
ซาเกรบ  มหาวิหารเซนต์สตีเฟน – ทําเนียบประธานาธิบดี-อุทยานแหํงชาติพลิตวิเซ – ซิบินิค 

โบสถ์เซนต์จาคอบ – สปลิท – พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยนนีอุม – โมสตาร์ – บลากายจ์ 
มาลี สตอน – ดูบรอฟนิค – Outlet Parndorf 



 

อาหารพิเศษ...สปาเก็ตตี้ซ๏อสเห็ดทรัฟเฟิล & สเต๏กปลาทูนํา เอเดรียติก & บอสเนีย Mixed Grill & ไวน์ 
 

ทัวร์โครเอเชีย – สโลเวนีย – บอสเนีย 10 วัน  
1. โรงแรมท่ีพักแบบ 4 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพัก 
3. อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิมรสชาติแบบต้นตํารับ *** 
4. อาหารจีนเมนูดีลักซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้ 
5. อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน 
6. ค่าทิปพนักงานขับรถและพนักงานเสริฟในยุโรป 
วันแรกของการเดินทาง(1)         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

 
20.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 

เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ Austrian Airlines พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและ
บัตรที่นั่งบนเครื่อง 

23.40 น. ออกเดินทางสูเ่มืองกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที ่OS026  
 

วันทีส่องของการเดินทาง(2)       เวียนนา – คลาเกรนเฟิร์ท – ล่องเรือทะเลสาบเบลด 
      ลูบลิยาน่า(สโลวีเนีย) 

05.35 น. เดินทางมาถึงสนามบินเมืองกรุงเวียนนา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อย
แล้ว  
นําท่านออกเดินทางสู่เมือง คลาเกรนเฟิร์ท (Klagenfurt) คือเมืองทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและยังเป็นเมือง
หลวงของแคว๎นคารินเทีย (Carinthia) เป็นรัฐทางใต๎สุดของประเทศออสเตรีย ในปี 2008 เมืองคลาเกนเฟิร์ต 
เคยเป็นหนึ่ งในแปดเมืองเจ๎าภาพการจัด
แขํงขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปอีกด๎วย อีกทั้งยัง
เป็นเมืองที่ใหญํเป็นอันดับหกของประเทศอีก
ด๎ วย  โ ดย เมื อ งนี้ ตั้ ง อยูํ บนฝั่ งทะ เลสาบ 
Worthersee ที่แวดล๎อมไปด๎วยทิวทัศน์ที่
ส ว ย ง า ม ข อ ง เ ทื อ ก เ ข า แ อ ล ป์ ที่ ชื่ อ วํ า 
Karavanke ได๎รับฉายานามวํากุหลาบแหํง
ทะเลสาบ Worthersee เมืองนี้เคยถูกไฟไหม๎
ครั้งใหญํเมื่อปี 1544 และถูกสร๎างขึ้นใหมํโดย
สถาปนิกชาวอิตาลี ดังนั้นลักษณะของเมืองจึงเน๎นสไตล์อิตาลีโดยทั่วไป...นําทํานชมเมืองที่บริเวณใจกลางเมือง 
อาคารรัฐสภาแวะถํายรูปกับอนุสาวรีย์มังกร (Dragon Fountain) เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ชมจัตุรัสเมืองเกํา
ซึ่งเป็นที่ตั้งของเหลําอาคารสําคัญๆที่สร๎างขึ้นในสไตล์เรอเนสซอง ชมความงดงามของ ลานน้ําพุมังกรลินท์วูร์ม 
(Lindworm Fountain) ถูกสร๎างข้ึนในปี 1593 ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งจุดทํองเที่ยวที่ได๎รับความนิยมมากแหํงหนึ่ง
ของเมือง  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 



 

 
 
บําย นําท่านออกเดินทางสู่สาธารณรัฐสโลวีเนีย ดินแดนที่มีความงดงามทางลักษณะภูมิประเทศ ไมํวําจะเป็น

ทะเลสาบ ภูเขา และศิลปะ วัฒนธรรมที่สุดแสนจะงดงาม นําท่านเข้าสู่เมืองเบลด Bled เมืองตากอากาศ
ตั้งอยูํริมทะเลสาบและริมเทือกเขาแอลป์จูเลียน เป็นทะเลสาบที่มีชื่อ  เสียงมากที่สุดในประเทศสโลเวเนีย และ
ได๎รับการขนานนามวําเป็นไขํมุกแหํงเทือกเขาแอลป์ 
นําทํานลํองเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด ตัว
ทะเลสาบเกิดจากการกัดเซาะของธารน้ําแข็งโบฮินจ์ 
(Bohinj Glacier) ในยุคน้ําแข็ง แตํที่นําสนใจ
ยิ่งกวํานั้นคือน้ําในทะเลสาบ ไมํได๎มาจากการละลาย
ของธารน้ําแข็ง แตํมาจากบํอน้ําร๎อนใต๎ดินหลายแหํง 
น้ําในทะเลสาบนี้จึงใสบริสุทธิ์ และไมํกลายเป็นน้ําแข็ง
ในฤดูหนาว เรือลํองผําน ปราสาทเบลด Bled Castle 
ที่ตั้งอยูํบนริมผาติดทะเลสาบ เป็นปราสาทที่เกําแกํ
ที่สุด จักรพรรดิเฮนริค ที่ 2 แหํงเยอรมัน ยกให๎เป็น
สถานที่พักของบิชอป อัล เบี่ยม แหํงบริเซน (Bishop 
Albium of Brixen) ในปี ค.ศ.1004 นําท่านออกเดินทางสู่กรุงลูบลิยานา (Ljubljana) 

ค่ํา บริการอาหารม้ือค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที:่ AUSTRIA TREND HOTEL / หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันทีส่ามของการเดินทาง(3)          ลูบลิยานา – ปราสาทลุบบลิยาน่า – ถ้ําโพสทอยน่า – โอพาเทีย  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทําน เข๎าสูํจัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน เป็นจัตุรัสที่มีความสําคัญเชํนเดียวกับจัตุรัสบันไดสเปนในกรุงโรม มีรูป

ปั้นของฟรานซ์ เพรเซเรน กวีที่มีชื่อเสียงของสโลวีเนีย เป็น
สัญลักษณ์ความรักชาติและเสรีภาพ ใกล๎จัตุรัสเป็นโบสถ์ใน
นิกายฟรานเซสกัน ศิลปะในแบบอาร์ตนูโว นําท่านขึ้นชม ลาน
ปราสาทลุบบลิยาน่า ปราสาทยุคกลางที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือ
ใจกลางเมืองลุบลิยาน่า โดยปราสาทถูกสร๎างขึ้นเพ่ือปกป้อง
อาณาจักรจากการรุกรานของชาวเติร์กและกบฏ ปัจจุบันปราสาท
ลูบลิยานําได๎กลายเป็น สถานที่ทํองเที่ยวที่มี ความสําคัญทางด๎าน
วัฒนธรรม และยังกลายเป็นหอชมเมือง ซึ่งทํานจะได๎สัมผัสวิว
ทิวทัศน์อันงดงามของเมืองได๎เกือบทั้งหมด ชมจัตุรัสกลางเมือง
เพรเซเรน จัตุรัสที่มีความสําคัญ จัตุรัสเป็นรูปหลํอของฟรานซ์ เพรเซเรน กวีที่มีชื่อเสียงของ  สโลเวเนีย (1800 
– 1849) เป็นสัญลักษณ์ของคนรักชาติ รักเสรีภาพ ใกล๎จัตุรัสเป็นโบสถ์นิกายฟรานเซสกันที่มีสีชมพูดึงดูด
สายตาใช๎เวลาในการกํอสร๎างประมาณ 14 ปี เป็นศิลปะแบบอาร์ตนูโว ภายในมีห๎องสมุดตั้งแตํศตวรรษที่ 13 
ซึ่งมีหนังสือประมาณ 55,000 เลํม ไมํไกลจากจัตุรัสมีสะพาน 3 แหํงที่มีชื่อเสียงของเมืองลูบลีอานา ที่สําคัญคือ 
สะพานมังกร ซึ่งสร๎างในปี 1901 เป็นสะพานแหํงแรก ๆ ที่  สร๎างด๎วยคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญํของยุโรป 
ที่หัวสะพานทั้งสองฝั่งประดับด๎วยรูปปั้นมังกรในแบบอาร์ตนูโว  

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 
 
เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บําย นําทํานออกเดินทางไปเที่ยวชม ถ้ําโพสทอยนํา เปิดให๎บริการมากวํา 188 ปี  และมีนักทํองเที่ยวมาเยือนกวํา 

31 ล๎านคน เป็นถ้ําที่สวยที่สุดในยุโรป ภายในถ้ําเชื่อมตํอถึงกันเป็นระยะทางวํา 20 กิโลเมตร นําทํานเข๎าชม
ภายในถ้ําโดยขบวนรถรางไฟฟ้าที่เปิดให๎บริการในปี 
1884 อุณหภูมิภายในถ้ําโดยเฉลี่ย 8-10 องศาเซลเซียส 
ชมสํวนที่ใหญํที่สุดภายในถ้ําท่ีเรียกวํา Classic Karst 
ภายในถ้ํามีหินงอกหินย๎อยหลากหลายแบบและสีสัน
สวยงามสุดพรรณนา มีห๎องตําง ๆ ภายในถ้ํามากมาย
ลดหลั่นเป็นชั้น ๆ ราวกับเนรมิต จากนั้นนําทํานออก
เดินทางสูํเมืองโอพาเทีย Opatija ไขํมุกแหํงทะเลเอเดรี
ยติก ระหวํางทางผํานชมวิวทะเลเอเดรียติคท่ีสวยงาม
ทุกมุมมอง ด๎วยธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ของริมทะเลเอเดรี
ยติกทําใหเ๎มืองโอพาเทียเป็นเมืองทํองเที่ยวและพักผํอน
ที่สําคัญที่สุดแหํงหนึ่งของโครเอเชีย นําทํานชมความงดงามของตัวเมือง บันทึกภาพกับ รูปปั้น Maiden with 
the Seagullซึ่งถือวําเป็นรูปปั้นที่แกะโดย Zvonko Car เป็นรูปสตรีงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยูํที่มือ ถือ
เป็นสัญลักษณ์ของเมือง 

 
ค่ํา บริการอาหารม้ือค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...สปาเก็ตตี้ เห็ดทรัฟเฟิล (เป็นเห็ดที่มีความหอม, ราคาแพง

และมีอยู่ในบริเวณเขตอิสเทรีย(Istria) ของประเทศโครเอเชีย)  
พักที:่ AMADRIA PARK HOTEL GRAND OPATIJA หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันทีส่ี่ของการเดินทาง(4)      โอพาเทีย – ซาเกรบ(โครเอเชีย) – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน   
   ชมเมือง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําท่านออกเดินทางสู่กรุงซาเกรบ Zagreb เมืองหลวงของ

ประเทศโครเอเชีย ดินแดนแหํงทะเลอะเดรียติค ซึ่งมีความ
เกําแกํแฝงด๎วยเสนํห์และมนต์ขลังที่ทํ านแทบไมํเชื่อตํอ
สายตาตนเองวําเป็นเมืองที่เพ่ิงผํานพ๎นวิกฤตการณ์เมื่อไมํ
นานมานี้ เอง ซาเกรบเป็นเมืองแหํงศิลปวัฒนธรรมและ
เจริญรุํงเรืองมาตั้งแตํสมัยศตวรรษที่ 11 ปัจจุบันประชาชน
ชาวโครแอทมีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปที่เจริญโดย ทั่วไป การ
คมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบายนิยมใช๎รถรางเป็น
พาหนะ สัญจรนับสิบสาย ทั่วทั้งเมือง  
กรุงซาเกรบประกอบด๎วยเขตเมือง Upper Town ที่สร๎างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 17 ที่มีซุ๎มประตูหินเป็นสัญลักษณ์ 
เขต Lower Town  ที่สร๎างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19 และเขตเมืองใหมํท่ีสร๎างสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  



 

 
 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บําย นําทํานนั่งรถราง Funicular ขึ้นสูํเขต Upper Town นําทํานชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟน ที่สร๎างในสไตล์นีโอ

โกธิค ชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจ๎งที่เกําแกํ มีสีสันสดใส ขายไม๎ดอกไม๎ประดับและ
ผลไม๎ราคาถูกมาก นําทํานสูํเขต Upper Town ชมวิหารเซนต์มาร์ก (St. Marks Church) ที่มีหลังคากระเบื้อง
ปูเป็นลวดลายรูปตราของกองทหารแหํงยุคกลาง ถือเป็นสัญลักษณ์สําคัญของซาเกรบ ชมโบสถ์ประจําเมืองเกํา
เซนต์แคทเธอรีน บริเวณแหํงนี้ยังเป็นที่ตั้งของทําเนียบประธานาธิบดี (President Palace) นําทํานชมจุดชมวิว
ที่ทํานสามารถเห็นกรุง Zagreb ที่หลังคาอาคารเป็นสีแดงอิฐทั้งเมือง จากนั้นอิสระทุกทําน 
ช๎อปปิ้งตามอัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารม้ือค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักท่ี: ARISTOS HOTEL หรือที่พักระดับใกล๎เคียง 
 

วันทีห่้าของการเดินทาง(5)        ซาเกรบ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ – ซิบินิค  โบสถ์เซนต์จาคอบ 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
 จากนั้นนําทํานออกเดินทางสูํเขตอุทยานแหํงชาติพลิตวิเซํ นําทํานเข๎าชมอุทยานแหํงชาติพลิตวิเซ เป็นอุทยาน

แหํงชาติหนึ่งในแปดของโครเอเชียที่ได๎รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979  
อุทยานแหํงนี้มีเนื้อที่กวํา 3,000 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบน๎อยใหญํ 16 แหํง เชื่อมตํอด๎วยสะพานไม๎  ลัด
เลาะระหวํางทะเลสาบและเนินเขา  

 
 
เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทํานเพลิดเพลินกับความงามของทะเลสาบและ
น้ําตกที่ไหลรวยรินลงสูํทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแหํง 
ทํานจะสังเกตเห็นหญ๎ามอสที่ชุํมฉ่ําชั่วนิรันดร์กาลชม
ฝูงปลาแหวกวํายในน้ําใสราวกระจกสะท๎อนสีคราม
ของท๎องฟ้า แวดล๎อมด๎วยหุบเขา ต๎นไม๎ใหญํที่รํมรื่น 
ชมน้ําตก The Plitvice Water Fall ที่ใหญํที่สุดใน
อุทยาน จากนั้นนําทํานเดินลัดเลาะสูํ Donja Jezira 
เพ่ือลํองเรือในทะเลสาบ Jezero Kozjak เต็มอ่ิมกับ
ความงามของทะเลสาบและหุบเขานําทํานออก
เดินทางสูํเมืองซิบินิค (Sibenik)  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
นําชมตัวเมืองชิบินิค เมืองเกําริมฝั่งทะเลอะเด
รียติค ที่ได๎รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากเวนิส  
และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของแคว๎นดัล
มาเทีย (Dalmatia) เป็นที่รวมศิลปะโบราณ
ยุคกํอนประวัติศาสตร์ มากมาย ชมโบสถ์
เซนต์จาคอบ (เซนต์เจมส์) อันงดงาม ซึ่งสร๎าง
มาตั้งแตํสมัยเรอเนสซองต์ในปี ค.ศ.1431 ใน
สถาปัตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค ผสมศิลปะ
ทอสคา โน เร เนสซองส์  โ ดยศิ ลปิ น Jura 
Dolmatinae  โบสถ์นี้มีเอกลักษณ์ด๎วยโคมหลังคาของมหาวิหารตลอดจนรูปสลักศีรษะคนประดับโดดเดํนรอบ
มหาวิหาร 

ค่ํา บริการอาหารม้ือค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที:่ Amadria Park Ivan Hotel / หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันทีห่กของการเดินทาง(6) ซิบินิค – สปลิท – พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน – มาลี สตอน    
  ล่องเรือชมฟาร์มหอย – นีอูม(บอสเนีย)  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
 จากนั้นนําทํานออกเดินทางสูํเมืองสปลิท นําชมมืองสปลิท นําท่านชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน(Diocletian 

Palace) ที่สร๎างขึ้นจากพระประสงค์ของ จักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยน ที่ต๎องการสร๎างพระราชวังสําหรับบั้นปลาย
ชีวิตของพระองค์ในปี 295 ซึ่งใช๎เวลาในการกํอสร๎าง
ถึง 10 ปี พระราชวังแหํงนี้ UNESCO ได๎ขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลก นําทํานชม  ห๎องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่
เชื่อมตํอสูํห๎องอ่ืนๆ ชมลานกว๎าง (Peristyle) ซึ่งล๎อม
ไว๎ด๎วยเสาหินแกรนิต 3 ด๎าน และเชื่อมตํอด๎วยโค๎งเสา
ที่ตกแตํงด๎วยชํอดอกไม๎สลักอยํางวิจิตรสวยงาม ชม
ยอดระฆังแหํงวิหาร The Cathedral Belfry แทํน
บูชาของเซนต์โดมินัส และเซนต์สตาซิอุส ซึ่งอยูํภายใน
วิหารชมจัตุรัสประชาชน (People’s Square) ชมรูป
ปั้นของ Gregory Of Nin ผู๎นําศาสนาคนสําคัญของ
โครเอเชีย 

 
 



 

 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย ชมศาลาวําการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ที่สร๎างในศตวรรษที่ 15 อาคารบ๎านเรือนเกําแกํ  นําทํานชมยําน 
People Square ศูนย์กลางทางธุรกิจ และการบริหาร เมื่อสมัย
ศตวรรษท่ี 15 แวะชมสิ่งกํอสร๎างที่มี ชื่อเสียง เชํน รูปภาพ
แกะสลักสมัย Venetian-Gothic Cambi Palace  
 
และ Renaissance Town Hall ที่สร๎างขึ้นในชํวงแรกของ
ศตวรรษท่ี 15 จากนั้นนําทํานโดยสารรถโค๎ชลัดเลาะเลียบไปตาม
ชายฝั่งทะเลอาเดรียติคเข๎าสูํ เมืองมาลี สตอน (MALI STON) นํา
ทํานเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมข้ันตอนตํางๆ ของการเลี้ยงแล๎ว
ให๎ทํานได๎ชิมหอยนางรมสดๆจากทะเลอเดรียติค พร๎อมด๎วยไวน์
ขาวรสเลิศ 

ค่ํา บริการอาหารม้ือค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...สเต๊กปลาทูน่า
สดๆจากทะเล (Fresh Tuna Steak)    

พักที:่ Grand Hotel Neum / หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันทีเ่จ็ดของการเดินทาง(7)       นีอูม – โมสตาร์(บอสเนีย) – ชมเมืองเก่า – บลากายจ์ – นีอูม   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทํานเดินทางสูํเมืองโมสตาร์

(บอสเนีย) นําทํานชมเมือง
เ กํ า  “เ มื อ ง โ ม ส ต า ร์ ” 
(Mostar) เมืองแสนสวยแหํง
ประเทศบอสเนียและเฮอเซโก
วีนํา เมืองโมสตาร์ เป็นเมืองที่
เคยถูกระเบิดครั้งใหญํและ
โดนผลกระทบในชํวงสงคราม
ระหวํางเซิร์บกับโครแอต โม
สตาร์ เป็น เมืองที่ ใหญํ เป็น
อันดับ 5 ของประเทศ ตั้งอยูํ
บนแมํน้ําเนเรทวา (Neretva) ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น
พรมแดนกั้นวัฒนธรรมของสองท๎องถิ่น คือทางฝั่ ง
ตะวันออกของแมํน้ําจะเป็นสํวนของศาสนาอิสลามคือ
เป็นสํวนที่เป็นที่ตั้งของสุเหรําและเตอร์กิสเฮาส์ สํวนฝั่ง
ตะวันตกจะเป็นสํวนของศาสนาคริสต์แบบคาทอลิก อัน
เป็นที่ตั้งของโบสถ์และที่อยูํของนักบวช ปัจจุบันโมสตาร์
เป็นเมืองที่สวยงามและโดํงดังท่ีสุด 



 

 
 

 อีกแหํงหนึ่งประเทศของบอสเนีย คําวํา โมสตาร์ มาจากคําว่า “The 
Bridge Keepers” หรือแปลว่า ชาวโมสตาร์ที่คอยดูรักษาสะพาน
ที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ําเนเรทว่า 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูท้องถิ่น Mixed Grill 
 

ชมบ๎านแบบเติร์ก (Turkish House) ซึ่งเหลืออยูํเพียงไมํก่ีหลังในโม
สตาร์ ปัจจุบันเจ๎าของบ๎านยังคงเป็นชาวบอสเนียนเชื้อสายเติร์ก มี
เวลาให๎ทํานอิสระเดินช๎อปปิ้งสินค๎าท๎องถิ่นตาม
อัธยาศัย นําทํานเดินทางสูํเมือง “บลากายจ์” 
(Blagaj) ชมธารน้ําตกท่ีไหลออกมาจากถํ้าใต๎ดิน
ผํานบริเวณมัสยิดเกําสุดคลาสสิค นําทํานชมตลาด
เทปา ซึ่งเป็นเขตเมืองเกําที่ได๎รับการอนุรักษ์และ
ยกยํองให๎เป็นมรดกโลกนําทํานเดินชมเมืองเกํา
แหํงนี้ที่เต็มไปด๎วยร๎านค๎ามากมาย ได๎เวลาสมควร 
นําทํานเดินทางสูํเมืองนีอูม (Neum) เมืองใน เขต
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนํา เป็นเมืองชายทะเลเพียงเมืองเดียวของบอสเนีย  และเฮอร์เซโกวีนํา โดยมี
ความยาวของชายฝั่งประมาณ 24.5กิโลเมตร เป็นทางออกสูํทะเลอะเดรียติก ทางเดียวของประเทศ เป็นเมือง 
ตากอากาศที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่ง 

ค่ํา บริการอาหารม้ือค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที:่ Grand Hotel Neum / หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันทีแ่ปดของการเดินทาง(8)      นีอูม – ดูบรอฟนิค – นั่งกระเช้าสู่จุดชมเวิว  
      เดินชมกําแพงเมืองเก่า – อิสระช้อปปิ้ง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทํานชมเมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) เมืองมรดก โลกที่แขวนตัวอยูํทางตอนใต๎ของประเทศ ที่พรหมแดน

ติดตํอกับประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีนํา นํา
ทํานลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอเดรียติค
ซ่ึงทํานจะตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศริมชายฝั่ง
ทะเล ที่มีบ๎าน เรือนหลังคากระเบื้องสีแสด 
สลับตามแนวชายฝั่ ง เป็นระยะๆ  นํ าทําน
เดินทางสูํสถานกีระเช๎าไฟฟ้าเพ่ือขึ้นชมวิวเมือง
ดูบรอฟนิค กระเช๎าไฟฟ้า ที่ความสูง 400 เมตร 
เพ่ือชมวิวทิวทัศน์ของเมืองดูบรอฟนิค ทํานจะ
เห็นฝังเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ ความสวยงาม
ของบ๎านเมือง สํวนให๎จะใช๎หลังคาสีส๎มเป็น



 

เอกลักษณ์ และความงดงามของทะเลอะเดรียติค 
เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
บําย ชมเมืองดูบรอฟนิค เมืองหลวงของมณฑล Dubrovnik-Neretva อยู่ทางตอนใต้ของแคว้น Dalmatia ที่

องค์การ UNESCO ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1995 นับเป็นเมืองสวรรค์ของนักทํองเที่ยวอีกเมืองหนึ่งที่
สวยงามติดอันดับต๎นของโลก  ซึ่งในอดีตเมื่อปี 1991 เมอืงดูบรอฟนิค ได๎เป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยู
โกสลาฟ บ๎านเรือนกวําครึ่งและอนุสาวรีย์ตํางๆ 
ทรุดโทรมเสียหาย หลังจากนั้นในปี 1995 ได๎มี
การลงนามในสนธิสัญญา Erdut สงบศึก และ
เริ่มเข๎าสูํสภาวะปกติ UNESCO และสหภาพ
ยุโรปได๎รํวมกันบูรณะซํอมแซมเมืองสํวนที่
เสียหายขึ้นใหมํในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบัน
เมืองดูบรอฟนิคกลับมาสวยงามอีกครั้ง นําทําน
เดินขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองดูบรอฟนิคบน
กําแพงเมือง(รวมคําตั๋วแล๎ว) ชมความงามริมฝั่ง
ทะเล อะเดรียติค ชมตัวเมืองเกํา และป้อมปราการโบราณกําแพงมีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ล๎อมรอบตัว
เมือง ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ความโดํงดังเทียบได๎กับแกรนด์คาแนล แหํง เกาะเวนิส จากนั้นอิสระทุกทําน
เดินเลํนชมเมืองหรือเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร / นําทํานเข๎าสูํที่พัก 
พักที:่ KOMPAS HOTEL DUBROVNIK  หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันทีเ่ก้าของการเดินทาง(9)   ดูบรอฟนิค – เก็บภาพท่าเรือเมืองคาฟทัท 
     เวียนนา – Outlet Parndorf – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
 จากนั้นนําทํานเดินทางสูํทําเรือเมืองคาฟทัท

(Cavtat) เก็บภาพความสวยงามของบ๎านเรือน
ที่ป็นเอกลักษณ์ และความงดงามของทะเลอะ
เดรียติคกํอนเดินทางสูํสนามบิน 

13.00 น. เหิรฟ้ากลับสูํกรุงเวียนนาฯ ประเทศออสเตรีย 
โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบิน
ที่ OS732 

14.20 น. เดิ นทางมาถึ งสนามบิน ในกรุ ง เ วี ยนนา 
ประเทศออสเตรีย นําทํานออกเดินทางเข๎าสูํ  “Outlet Parndorf”  
ให๎ทํานได๎มีเวลาเลือกซื้อสินค๎าแบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ เชํน 
Lacoste, Samsonite, McGregor, Prada, New Balance, 
Hallhuber, Gucci, Michael Kors, Guess, Polo Ralplauren, 
Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans,  



 

 
 

Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ ได๎เวลาอันควรนําทํานเดินทางสูํสนามบินนานาชาติเวียนนา เพ่ือทํา Tax 
Refund (หมายเหตุ*หากเกิดการลําช๎าจากสายการบินหัวหน๎าทัวร์ มีอํานาจตัดสินใจในการช๎อปปิ้ง Outlet 
Parndorf หรือไมชํ๎อปปิ้งเพ่ือผลประโยชน์ของหมูํคณะเป็นสําคัญ)  

 
20.15 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน AUSTRIAN AIRLINES เที่ยวบินที ่OS015 

วันทีสิ่บของการเดินทาง(10)     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

11.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 
 

************************************************************** 

*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ , การ
ล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยใน
การเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคัญ เมื่อท่านทําการจองและชําระเงินมัดจําแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขของทางบริษัทฯ แล้ว 

 

 
 

อัตราค่าบริการ 2566 รวมทิปไกด์ท้องถิ่น+พนักงานขับรถ 
ช่วงออกเดินทาง 

 
ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

 

10 – 19 ก.พ.66 109,900 109,900 109,900 22,900 

10 – 19 มี.ค.66 109,900 109,900 109,900 22,900 

17 – 26 มี.ค.66 109,900 109,900 109,900 22,900 

31 มี.ค. – 09 เม.ย.66  112,900 112,900 112,900 22,900 
06 – 15 เม.ย.66 115,900 115,900 115,900 25,900 

09 – 18 เม.ย.66 118,900 118,900 118,900 25,900 

21 – 30 เม.ย.66 112,900 112,900 112,900 25,900 
28 เม.ย. – 07 พ.ค.66 112,900 112,900 112,900 25,900 

12 – 21 พ.ค.66 119,900 119,900 119,900 25,900 
26 พ.ค. – 04 มิ.ย.66 119,900 119,900 119,900 25,900 

09 – 18 มิ.ย.66 119,900 119,900 119,900 25,900 

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 



 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เวียนนา // ดูบรอฟนิค-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกํอน-หลัง)  

 คํารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว๎ในรายการ พร๎อมคนขับรถที่ชํานาญเส๎นทาง กฎหมายในยุโรปไมํอนุญาตให๎คน 

 ขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน โรงแรมสํวนใหญํในยุโรปจะไมํมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูํในแถบ

ที่มีอุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทําตัว หากวันเข๎าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมตํางๆ 

อันเป็นผลที่ทําให๎ต๎องมีการปรับเปลี่ยนย๎ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

 คําอาหารที่ระบุในรายการ ให๎ทํานได๎เลิศรสกับอาหารท๎องถิ่นในแตํละประเทศ  

 คําทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท๎องถิ่นและบริกรตลอดการเดินทาง 

 คําบริการนําทัวร์โดยหัวหน๎าทัวร์ผู๎มีประสบการณ์นําเที่ยวให๎ความรู๎  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คําประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทํานละ 1,000,000 บาท***(ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)*** 

 คําพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 คําภาษีมูลคําเพ่ิม 7 % และคําภาษีหัก ณ ที่จําย 3 %  
 คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ คําโทรศัพท์ , คําซักรีด , คําเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 คําผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจ๎งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน(หากท่านประทับใจในการบริการ)  
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า (ค่าบริการในการยื่นวีซ่าโครเอเชีย 9,500.- บาท)  
และค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลํวงหน๎าพร๎อมชําระงวดแรก 70,000 บาท กํอนการเดินทาง พร๎อมแฟกซ์สําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง Passport  
มายังบริษัท และคําใช๎จํายสํวนที่เหลือกรุณาชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา  14 วัน มิฉะนั้นจะถือวําทํานยกเลิกการ
เดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกํอนลํวงหน๎า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได๎ก็ตํอเมื่อไมํสามารถทํากรุ๏ปได๎อยํางน๎อย 20 
ทําน และหรือ ผู๎รํวมเดินทางในคณะไมํสามารถผํานการพิจารณาวีซําได๎ครบ 20 ทําน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน
ให๎ทั้งหมดหักคําธรรมเนียมวีซํา หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให๎ ถ๎าทํานต๎องการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไมํอาจแก๎ไขได๎ และ
จะไมํรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได๎รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน๎าทัวร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเชํน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตํางๆ 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจํายเบ็ดเสร็จ หากทํานสละสิทธิ์การใช๎บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข๎า 
และออกประเทศไมํวําในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทํานได๎ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมํวําจะเป็นการชําระผํานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือวําทํานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตํางๆของบริษัทฯ ที่ได๎ระบุไว๎โดยทั้งหมด 

 



 

 
 
 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้สํารองที่นั่งครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต๎องใช๎เอกสารตํางๆที่เป็นกรุ๏ปในการยื่นวีซํา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห๎องพักที่คอนเฟิร์มมาจาก
ทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทํานจะต๎องรอให๎คณะครบ 15 ทําน จึงจะสามารถยื่นวีซําให๎กับทางทํานได๎อยําง
ถูกต๎อง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต๎องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซําเดี่ยว ซึ่งทางทําน
จะต๎องเดินทางมายื่นวีซําด๎วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  โดยมีเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทคอยดูแล และ
อํานวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู๎กําหนดออกมา มิใชํบริษัททัวร์เป็นผู๎กําหนด ทําน
ที่มีความประสงค์จะยื่นวีซําทํองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให๎ถูกต๎อง และครบถ๎วนตามที่สถานทูตต๎องการ 
เพราะจะมีผลตํอการพิจารณาวีซําของทําน บริษัททัวร์เป็นแตํเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซําเทํานั้น 
มิได๎เป็นผู๎พิจารณาวําวีซําให๎กับทางทําน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
ดังต่อไปนี้ 

-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดําเนินการทางสถานทูตจะไมํคืนคําธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม๎วําจะผํานหรือไมํผํานการ
พิจารณา 

-  ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซํา หากทํานไมํ
ผํานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ๎าออกตั๋วมาแล๎วจะต๎องทําการ REFUND โดยจะมีคําธรรมเนียมที่ทํานต๎องถูกหักบางสํวน 
และสํวนที่เหลือจะคืนให๎ทํานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตํละสายการบิน) ถ๎ายังไมํออกตั๋วทํานจะเสียแตํคํามัดจําตั๋ว
ตามจริงเทํานั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ๎าคณะออกเดินทางได๎ และทํานไมํผํานการพิจารณาวีซํา ตามกฎทํานจะต๎องโดนคํามัดจําห๎องใน 
2 คืนแรกของการเดินทางหากทํานไมํปรากฏตัวตามวันที่เข๎าพัก ทางโรงแรมจะต๎องยึดคําห๎อง 100% ในทันที ทางบริษัท
จะแจ๎งให๎ทํานทราบ และมีเอกสารชี้แจงให๎ทํานเข๎าใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% 
 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทํานเดินทางมาจากตํางจังหวัด หรือตํางประเทศ และ

จะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยํางหนึ่งอยํางใดที่ใช๎ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายใน
สํวนนี้ เพราะเป็นคําใช๎จํายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทํานควรจะให๎กรุ๏ป FINAL 100% กํอนที่
จะสํารองยานพาหนะ 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกํอนการเดินทาง  30 วัน - คืนคําใช๎จํายทั้งหมด ยกเว๎นกรุ๏ปที่เดินทางชํวงวันหยุด หรือเงินคํามัดจําที่ต๎อง 
การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๏ปที่มีการการันตีคํามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผํานตัวแทนในประเทศ หรือ
ตํางประเทศและไมํอาจขอคืนเงินได๎ (คําใช๎จํายตามความเป็นจริง)      

 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15 – 29 วันขึ้นไป – เก็บคําใช๎จําย 50 % ของราคาทัวร์  
 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บคําบริการทัง้หมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน) 

 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหน๎าพาสปอร์ตวํางอยํางน๎อย 3 หน๎า  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูํกับประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลักฐานทางการค๎า เชํน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค๎าที่มีชื่อผู๎เดินทาง อายุย๎อนหลังไมํ
เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุคําวํา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช๎ชื่อแตํละสถานทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต๎นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ 
  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์
และเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวํา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช๎
ชื่อแตํละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน 
กรุณาสะกดชื่อให๎ตรงกับหน๎าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเลํมเดียวกับสําเนาที่ทํานจะใช๎ยื่นวีซํา (ใช๎เวลาดําเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กต๎องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช๎เอกสารการเงินรํวมกันได๎ แตํใหท๎างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไมํได๎เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไมํได๎เดินทางทั้ง
สองคน ต๎องมีจดหมายยินยอมให๎เดินทางไปตําง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต๎องออกโดยที่วําการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ
ถึงแม๎วําทํานจะถูกปฏิเสธวีซําสถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎วและหากต๎องการขอยื่นคําร๎องใหมํก็ต๎องชําระ
คําธรรมเนียมใหมํทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแตํง
กายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครํขอรบกวนทํานจัดสํงเอกสารดังกลําวเชํนกัน  



 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศจะถูกบันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซําอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซําปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซําทํองเที่ยว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให๎ทํานหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 
30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู๎
เดินทางเป็นหลัก 

***************************************************** 


