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วันแรก

กรุงเทพฯ

21.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ROW G ประตูทางเข้าที่ 1 อาคารผูโ้ ดยสาร เคาน์เตอร์สาย
การบินออสเตรี ยน แอร์ไลน์ (OS) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ กรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย โดยเที่ยวบิน OS 026 (บินประมาณ 11.30 ชม.) สายการบินบริ การ
อาหารค่า และ อาหารเช้า บนเครื่ องบิน

23.45น.
วันที่สอง

เวียนนา - กราซ - คลาเกนฟูรท์

05.25 น.
07.30 น.

เดินทางถึงสนามบินเวียนนา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกราซ (Graz) (ระยะทาง 199 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.40 ชัว่ โมง) เมืองมรดกโลก
ของประเทศออสเตรี ย ซึ่ งมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากนครเวียนนา ตัวเมื องตั้งอยู่ริมแม่น้ าเมอร์ เป็ น
ศูนย์กลางของสถาปัตยกรรมต่างๆจากทุกสมัยทั้งโกธิ ค เรอเนส์ซองส์ และบาโร๊ ค เมืองกราซได้รับการรับรอง
จากองค์ ก ารยู เนสโกให้ เป็ นเมื อ งมรดกโลก ในปี ค.ศ.1999 น าท่ า นแวะถ่ า ยรู ป พระราชวัง Eggenberg
(Eggenberg Palace) พระราชวังที่สร้างขึ้นในแบบบาโร๊ ค ซึ่ งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองกราซ ถือว่าเป็ นอีก
พระราชวังที่มีการจัดสวนโดยรอบอย่างสวยงาม โดยพระราชวังแห่ งนี้ ได้ถูกรวมให้เป็ นส่ วนหนึ่ งในมรดกโลก
ของเมืองกราซอีกด้วย นาท่านสู่ เกาะลอยน้ า หรื อ ที่รู้จกั ในนาม มูรินเซล (Murinsel) ตั้งอยูก่ ลางแม่น้ าเมอร์ คล้าย
รู ปเปลือกหอย เป็ นการจาลองเมื องเล็กๆเชื่ อมระหว่างแม่น้ าเมอร์ ภายในมีร้านคาเฟ่ เล็กบริ การนักท่องเที่ยว
จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปกับศาลาว่าการเมือง (Rathus) และ จัตุรัสใจกลางเมือง ที่โอบล้อมไปด้วยหมู่อาคาร
เก่าแก่ และร้านค้ามากมาย ได้เวลานาท่านเข้าชมโบสถ์ Herz Jesu Kirche ซึ่ งเป็ นโบสถ์ประจาเมือง และ เป็ น
โบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองกราซ สร้างขึ้นระหว่างปี 1881-1887 ในศิลปะแบบนีโอโกธิค

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองคลาเกนฟูร์ท (Klagenfurt) (ระยะทาง 139 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมือง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงและยังเป็ นเมืองหลวงของรัฐคาริ นเทีย (Carinthia) รัฐทางตอนใต้ของประเทศออสเตรี ย ตัว
เมื องนั้นตั้งอยู่บนทะเลสาบเวอร์ เทอร์ เซ (Worthersee) ทะเลสาบอัล ไพน์ที่มี ขนาดใหญ่ที่ สุดของยุโรป พื้ นที่

โดยรอบทะเลสาบถูกล้อมรอบไปด้วยป่ าไม้หนาแน่น น้ าในทะเลสาบสี ฟ้าสี เขียวโดดเด่น นาท่านเที่ยวชม ย่าน
จัตุรัสเมื องเก่า (Old town Square) ที่ ต้ งั ของเหล่าอาคารสาคัญๆที่ สร้างขึ้นในสไตล์เรเนสซองส์ อิสระให้ท่าน
ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ ลานน้ าพุมงั กรลินท์วูร์ม (Lindworm Fountain) ลานน้ าพุรูปมังกรพ่นน้ าและผูก้ ล้าที่อาจ
หาญต่อกร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1593 นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ ลันด์เฮาส์ (Landhaus) อีกหนึ่งอาคารที่มีความสาคัญ
ทางประวัติศาสตร์ และมี ค วามเก่ าแก่ ม ากที่ สุ ดในเมื องคลาเกนเฟิ ร์ ต นาท่ าเข้าชมปราสาทโฮชอสเตอร์ วิท ซ์
(Hochosterwitz Castle) เป็ นปราสาทที่คาดการณ์ว่าสร้างขึ้น 860 ปี ก่อนคริ สตกาล เป็ นปราสาทโบราณที่มีศิลปะ
แบบออตโตมาน ตั้งอยูบ่ นแนวเทือกเขาสู ง นาท่านเข้าชมความสวยงามของปราสาทโบราณแห่งนี้

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Sandwirth Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

วันที่สาม
เช้า

คลาเกนฟูร์ท – เบรด (สโลวีเนีย) – ล่ องเรื อทะเลสาบเบรด - ถา้ โพสทอยนา - ลุบเบลียนา
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเบลด (Bled Lake) (ระยะทาง 62 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชัว่ โมง) ทะเลสาบแห่งนี้เกิด
จากการกัดเซาะของธารน้ าแข็งโบฮินจ์ (Bohinj Glacier) ในยุคน้ าแข็ง น้ าในทะเลสาบไม่ได้มาจากการละลาย
ของธารน้ าแข็ง แต่มาจากบ่อน้ าร้อนใต้ดินหลายแห่ ง ซึ่ งทาให้น้ าในทะเลสาบนี้ ใสบริ สุทธิ์ และไม่กลายเป็ น
น้ าแข็งในฤดูหนาว นาท่านล่องเรื อทะเลสาบเบลด ซึ่งมีปราสาทเบลด (Bled Castle) ตั้งอยู่บนริ มผาติดทะเลสาบ
เป็ นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด จักรพรรดิ์เฮนริ คที่ 2 แห่ งเยอรมัน ได้ยกให้เป็ นสถานที่พานักของบิชอป อัลเบี่ยม แห่ง

บริ เซน (Bishop Albium of Brixen) ในปี ค.ศ. 1004 สัมผัส ทัศนี ยภาพอันโดดเด่ นของเกาะกลางทะเลสาบที่
ล้อมรอบด้วยน้ าทะเลสี เขียวมรกต (***การล่องเรื อในทะเลสาบขึ้นกับสภาพอากาศในวันเดินทาง หากสภาพ
อากาศไม่เอื้ออานวย บริ ษทั จะคืนค่าล่องเรื อให้กบั ทุกท่านและเดินชมบริ เวณรอบทะเลสาบแทน) ได้เวลานาท่าน
เดินทางสู่ ถ้ าโพสทอยนา (Postojna Cave) (ระยะทาง 101 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชัว่ โมง)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่ านเข้าชมถ้ าโพสทอยนา ถ้ าที่ ส วยที่ สุ ดในยุโรป ซึ่ งมี อายุเก่ าแก่ ก ว่า 2 ล้านปี เป็ นถ้ าที่ มี ความยาวถึ ง 27
กิโลเมตร นาท่านเข้าชมภายในถ้ าโดยขบวนรถรางไฟฟ้า ซึ่งได้เปิ ดให้บริ การในปี 1884 อุณหภูมิภายในถ้ าโดย
เฉลี่ย 8-10 องศาเซลเซียส ภายในถ้ ามีหินงอกหิ นย้อย รถรางไฟฟ้านาท่านผ่านลาธาร เขื่อนเก็บน้ าใต้ดิน ชมหิ น
งอกหิ นย้อยหลากหลายแบบและสี สันสวยงามสุ ดพรรณนา ภายในถ้ ายังมีห้องต่างๆ มากมาย ลดหลัน่ เป็ นชั้นๆ
ท่านจะได้ชมความงามอันยิ่งใหญ่ภายในถ้ าแห่ งนี้ ที่ธรรมชาติได้สรรสร้างมานานกว่าล้านปี นาท่านชมความ
แปลกของปลามนุ ษย์ (Human fish) หรื อ Olm สิ่ งมี ชีวิตขนาดเล็กที่ อาศัยอยู่ในถ้ าพอสโทยนา ผิวสี เนื้ อคล้าย
มนุษย์ ลาตัวยาวคล้ายงู มีแขนและขา ถูก ค้นพบครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1768 และอาศัยอยูใ่ นที่มืด สมควรแก่เวลานา
ท่านเดินทางสู่ เมืองลุบเบลียนา (Ljubljana) เมืองหลวงของประเทศสโลวีเนีย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน

วันที่สี่

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Trend Ljubljana Hotel**** หรื อเทียบเท่ า
ลุบเบลียนา – ซาเกรบ (โครเอเชีย)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมเมืองลุบเบลียนา เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวีเนีย นักท่านชมสถานที่
ท่องเที่ยวในเมืองนี้ ได้แก่ ปราสาทลุบเบลียน่า Ljubljana Castle, สะพานมังกร Dragon Bridge, จัตุรัสกลางเมือง
เพรเซเรน Preseren Square, จัตุ รั ส สามสะพาน Triple Bridges Square และมหาวิ ห ารลุ บ เบลี ย น่ า Ljubljana
Cathedral ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองหลวงแห่งสโลวีเนีย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองซาเกรบ (Zagreb) (ระยะทาง 145 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) ผ่านด่านตรวจ
คนเข้าเมือง) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชี ยดินแดนแห่ งทะเลเอเดรี ยติค ซึ่ งมีความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ ห์และ
มนต์ข ลัง ซาเกรบเป็ นเมื องแห่ งศิ ล ปวัฒ นธรรมและเจริ ญ รุ่ ง เรื องมาตั้ง แต่ ส มัย ศตวรรษที่ 11 ปั จจุ บัน ชาว
โครเอเชีย มีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปที่ เจริ ญโดยทัว่ ไป การคมนาคมภายในกรุ งซาเกรบสะดวกสบาย นิ ยมใช้รถรางเป็ น
พาหนะซึ่ งมีนบั สิ บสายทัว่ ทั้งเมือง กรุ งซาเกรบประกอบด้วยเขตเมือง Upper Town ที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 17
ที่มีซุ้มประตูหินเป็ นสัญลักษณ์ เขต Lower Town ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19 และเขตเมืองใหม่ New Town
ที่สร้างหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่ านแวะถ่ายรู ป มหาวิ หารเซนต์ส ตี เฟน (St. Stephen Cathedral) ซึ่ งมี ยอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอดวิหาร
ตกแต่งอย่างงดงาม สามารถเห็นได้จากทุกมุมในซาเกรบ แต่เดิมเป็ นโบสถ์ธรรมดาแต่เพิ่งมีความสาคัญในปี
ค.ศ. 1094 เมื่ อกษัตริ ย ์ล าดี ส ลาอุส (King Ladislaus) ได้ให้พ ระราชาคณะย้ายที่ พ านัก จากสี สัก (Sisak) มายัง
ซาเกรบแต่ก็ถูกกองทัพมองโกลทาลายในปี ค.ศ. 1242 เมื่อมองโกลจากไป มหาวิหารนี้ก็ได้รับการบูรณะใหม่อีก
หลายครั้ง จนกระทัง่ รู ปร่ างมหาวิหารงดงามในรู ปแบบนิ โอ-โกธิค ดังปั จจุบนั ซึ่ งได้รับอิทธิพลจากการบูรณะ
ก่อสร้างในปี ค.ศ. 1880 จากนั้นนาชมตลาดกลางเมือง (Dolac market) ตลาดกลางแจ้งที่ เก่าแก่ มีสีสันสดใส มี
ดอกไม้ประดับ และผลไม้ราคาถูก วางขายมากมาย นาท่านสู่ เขต Upper Town โดยขึ้ นรถรางไฟ จากนั้นแวะ

ถ่ายรู ปกับวิหารเซนต์มาร์ก (St. Marks Church) ซึ่ งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าซาเกรบ สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 13
หลังคามุงด้วยกระเบื้องสี ต่างๆ ซึ่ งเป็ นรู ปตราสัญลักษณ์ของซาเกรบ โครเอเชีย สโลวีเนีย และ ดัลมาเชีย ซึ่ งครั้ง
หนึ่ งเคยเป็ นประเทศเดียวกัน (อดี ตยูโกสลาเวีย) นาท่านถ่ายรู ปกับโบสถ์ประจาเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรี น (St.
Catherine) โบสถ์แบบบาโรคสี ขาว นาท่านชมจุดชมวิวที่ท่านสามารถเห็นกรุ งซาเกรบที่หลังคาอาคารเป็ นสี แดง
อิฐทั้งเมื อง นาท่านแวะชมจัตุรัส Trg Ban Jelacic Square จัตุรัสกลางเมืองที่ลอ้ มรอบด้วยห้างร้ านนาสมัย ชม
อนุสาวรี ย ์ Ban Josip Jelacic ผูย้ งิ่ ใหญ่ ผูซ้ ่ ึงต่อสู ้เพื่อความเป็ นอิสระจากชาวฮังกาเรี ยนเมื่อปี ค.ศ. 1848

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Sheraton Zagreb Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

วันที่ห้า
เช้า

ซาเกรบ - พริตวิเซ่ - ซาดาร์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติพ ลิ ตวิเซ่ (Plitvice National Park) (ระยะทาง 135 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.15
ชม.) ซึ่ งได้รับการขึ้นทะเบี ยนจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานนี้ มีพ้ืนที่ประมาณ
29,482 เฮคเตอร์ หรื อประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 223 ตารางกิโลเมตรเป็ นพื้นที่ป่าและพื้นน้ าครอบคลุม
ประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสี เธอร์ คอยซ์ถึง 16 แห่ งที่มีความงดงามแตกต่างกัน นาท่านเข้าชม
ความงามของอุทยาน นาท่านสู่ Lower lake โดยล่องเรื อข้ามทะเลสาบ Jezero Kozjak ซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่
ที่สุดในอุทยานแห่ งนี้ อีกทั้งยังเป็ นทะเลสาบที่เชื่ อมระหว่างอุทยานตอนล่างขึ้นสู่ ทะเลสาบชั้นบนของอุทยาน
เพลิ ดเพลิน กับ ธรรมชาติ อันงดงามและความอลังการของ Lower lake ที่ ป ระกอบด้วยทะเลสาบ Milanovac,
Gavanovac และ Kaluderovac เป็ นต้น น าท่ านเดิ น ชมทะเลสาบต่ างๆ ตามทางเดิ น สะพานไม้ที่ เชื่ อ มแต่ ล ะ
ทะเลสาบเข้าด้วยกัน แล้วเดินสู่ Veliki Slip ชมน้ าตกที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานที่มีความสู งถึง 70 เมตร (แนะนาให้
ท่านสวมรองเท้าผ้าใบ หรื อ รองเท้าที่สวมใส่สบาย เนื่องจากต้องเดินชมความงามของธรรมชาติภายในอุทยาน)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar) (ระยะทาง 133 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.45 ชม.) เมืองที่มีประวัติศาสตร์มา
กว่า 3,000 ปี มาแล้ว และเป็ นเมืองท่าสาคัญซึ่ งตั้งอยูบ่ นคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเลเอเดรี ยติค ที่มีบทบาทมา
ตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงปั จจุบนั นาท่านชมเมืองซาดาร์ นาท่านเข้าชมโบสถ์อนาสตาเชี ย (The Cathedral of St.
Anastasia) เป็ นโบสถ์ประจาเมืองโรมันคาทอลิกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 5-6 ในยุคโรมาเนสก์ เป็ นโบสถ์ที่
ใหญ่ที่สุดในแคว้นดัลมัลเชี ย โบสถ์อนาสตาเชี ยได้ชื่อว่าเป็ นโบสถ์ที่สาคัญมากเนื่ องจากพระสันตปาปา ถึง 2
พระองค์คือ พระสันตปาปาอเล็ กซานเดอร์ที่ 3 ได้เสด็จเยือนในปี 1177 และพระสันตปาปาจอห์นพอลที่ 2 ได้
เสด็จเยือนโบสถ์น้ ี ในปี 2003 ซึ่งเป็ นการเยือนต่างประเทศครั้งสุ ดท้ายของพระองค์ท่าน นาท่านถ่ายรู ปกับโบสถ์
เซนต์ โดแนท จากนั้น ชมโรมันฟอรัมหรื อย่านชุมชนของโรมัน เมื่อสองพันปี ก่อนที่นักโบราณคดีได้ใช้ความ
อุตสาหะในการขุดค้นพบหลักฐานสาคัญต่างๆทั้งที่อยูอ่ าศัยชาวโรมัน

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Kolovare Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

วันที่หก
เช้า

ซาดาร์ - สปริท - สตอน - ดูบลอฟนิค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (Split) (ระยะทาง 158 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.45 ช.ม.) เมืองใหญ่เป็ นอันดับ 2
รองจากซาเกรบ ซึ่ งอยู่ในแคว้นดัลเมเชีย อันเป็ นต้นกาเนิ ดของสุ นัขพันธุ์ดลั มาเชี่ยนที่ โด่งดัง นาท่าน เที่ยวชม
เมืองสปลิท ที่สร้างรายล้อมพระราชวังดิ โอคลีเธี่ ยน ประกอบด้วย ศาลาว่าการเมืองสไตล์เรเนซองค์ สร้างใน
สมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรื อนเก่าแก่ต่างๆ ชมย่าน People Square ศูนย์กลางทางธุรกิจและการบริ หาร
นาท่ าน เข้าชมพระราชวัง ดิ โอคลี เธี่ ย น (Diocletian Palace) องค์ก ารยูเนสโก (UNESCO) ได้ป ระกาศให้เป็ น
มรดกโลกในปี ค.ศ.1979 สร้ างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ ดิ โอคลี เธี่ ยนแห่ งโรมัน ซึ่ งต้องการสร้าง
พระราชวังสาหรับบั้นปลายชี วิตของพระองค์ หลังจากสละบัลลังก์ ภายในพระราชวังประกอบด้วย วิหารจูปิ
เตอร์ สุ สานใต้ดินที่มีชื่อเสี ยง (Catacombas) และวิหารต่างๆ นาท่านชมห้องโถงกลางซึ่ งมีทางเดิ นที่เชื่อมต่อสู่
ห้องอื่นๆ ชมลานกว้าง (Peristyle) ซึ่ งล้อมด้วยเสาหิ นแกรนิ ต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้ว ยช่อ
ดอกไม้สลักอย่างวิจิตร สวยงาม ชมยอดระฆังแห่ งวิหาร The Cathedral Belfry แท่นบูชาของเซนต์โดมินัส และ
เซนต์สตาดิอุสซึ่งอยูภ่ ายในวิหาร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองสตอน (Ston) (ระยะทาง 186 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง) เมืองที่ต้ งั อยูท่ าง
ตะวันตกเฉี ยง เหนื อของเมืองดูบรอฟนิ ค เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องของหอยนางรมและผลิตภัณฑ์จากหอย
นางรมสดๆ จากทะเลเอเดรี ยติกตื่นตาตื่นใจไปกับบรรยากาศริ มชายฝั่งทะเลที่มีบา้ นเรื อนหลังคากระเบื้องสี แสด
สลับตามแนวชายฝั่ งเป็ นระยะสู่ สตอน นาท่านเดินทางสู่ เมื องมรดกโลกดูบรอฟนิ ค Dubrovnik (ระยะทาง 54
กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศริ มชายฝั่งทะเล ที่มีบา้ นเรื อนหลังคากระเบื้องสี แสด สลับ
ตามแนวชายฝั่งเป็ นระยะๆ เมืองดูบรอฟนิคได้ชื่อว่าเป็ นหนึ่ งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป สมญานาม “ไข่มุก
แห่งทะเล เอเดรี ยติก” เป็ นเมืองที่มีอานาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และมีความเจริ ญรุ่ งเรื องทางการค้า จึงได้
สร้างความยิง่ ใหญ่ให้โดดเด่น ด้วยการตกแต่งพระราชวัง สร้างโบสถ์ วิหาร จัตุรัส น้ าพุ และบ้านเรื อนต่างๆ และ
ได้รับการบูรณะและปรับ เปลี่ยนอย่างงดงามตามยุคสมัย เสน่ห์ของเมืองอยู่ที่เขตเมืองเก่า (Old Town) ซึ่ งตั้งอยู่
ภายในก าแพงโบราณสู งตระหง่านโอบล้อ มโดยรอบ ซึ่ งสร้างในศตวรรษที่ 13 เพื่ อป้ องกันภัยจากศัตรู เช่ น
อาหรับ เวเนเชียน มาชีโดเนียน และเซิร์บ ภายในเขตเมืองเก่าเป็ นที่ต้ งั ของสถาปัตยกรรมมากมายและสิ่ งก่อสร้าง
โบราณต่างๆ องค์การยูเนสโกได้ข้ นึ ทะเบียนให้เมืองดูบรอฟนิคเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979

นาท่านชมทัศนี ยภาพของเมืองดูบรอฟนิ ค ที่ต้ งั อยู่ตามริ มฝั่ งทะเลเอเดรี ยติค ตัวเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณ
ความยาว 190 เมตรล้อมรอบ ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองที่ความโด่งดังเทียบได้กบั แกรนด์แคนย่อนหรื อแกรนด์
คาแนลแห่งเวนิส นาท่านเดินลอดประตู Pile Gate ที่มีรูปปั้ นของนักบุญ เซนต์เบลส นักบุญประจาเมือง เพื่อเข้า
สู่ ใจกลางเมื องเก่ า ชมน้ าพุ Onofrio ซึ่ งตั้งเป็ นเกี ยรติ แก่ สถาปนิ กผูส้ ร้างน้ าพุแห่ งนี้ นาท่านชม The Cathedral
หนึ่ งในโบสถ์เก่าแก่ประจาเมืองเก่าที่สะสมโบราณวัตถุของพ่ อค้าวาณิ ชที่ได้ทาการค้าขายกับชาวเวนิชในอดีต
นาท่ านถ่ายรู ป กับ หอนาฬิ ก าโบราณ (Bell Tower Clock) จากนั้นนาท่ านแวะถ่ายรู ปกับ พระราชวังเรคเตอร์
(Rector’s palace) พระราชวังที่สร้างขึ้นโดยผสมผสานศิลปะทั้งแบบโกธิค เรเนซองส์และบาโร๊ ค ได้เวลานาท่าน
แวะถ่ายรู ปกับ สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สร้างขึ้นโดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส์ ในสมัยศตวรรษที่ 15
ปัจจุบนั ได้ใช้เป็ นที่จดั เก็บเอกสารและสานักงานส่ วนราชการ นาท่านเดินผ่านถนนสตราดัน ถนนสายหลักยาว
กว่า 398 เมตร ที่สองข้างทางรายล้อมไปด้วยอาคารสไตล์โรมัน โกธิ ค และร้านค้า ร้านกาแฟ ร้ านไอศกรี ม ร้าน
ขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Grand Hotel Park Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

วันที่เจ็ด
เช้า

ดูบลอฟนิค – โมสตาร์ (บอสเนีย & เฮอร์ เซโกวีนา) – ซาราเยโว
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโมสตาร์ (Mostar) (ระยะทางประมาณ 140 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.45 ช.ม.) อีกหนึ่ งเมือง
ประวัติศาสตร์ ที่มีชื่อเสี ยงทางด้านการท่องเที่ยว เป็ นหนึ่ งในเมืองที่สาคัญของบอสเนี ยและเฮอร์ เซโกวี นา นา
ท่านชม สะพาน โบราณ หรื อ สตารี มอสต์ สะพานที่ ถูกสร้างขึ้นจากหิ น โดยมีความสู งจากระดับน้ าซึ่ งวัดได้

ในช่วงฤดูร้อน ประมาณ 21 เมตร สะพานโบราณ สตารี มอสต์ (Old Bridge Stari Most) ถูกสร้างขึ้นโดยชาว
ออตโตมันในช่วงศตวรรษที่ 16 และได้ถูกทาลายไปในปี ค.ศ. 1993 ต่อมาในปี ค.ศ. 2004 สะพานเก่าและอาคาร
หลายหลังในเมืองเก่า ในบริ เวณใกล้เคียงก็ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ โดยได้รับความช่วยเหลือจากคณะกรรมการ
วิชาการระหว่างประเทศของยูเนสโก องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ข้ ึนทะเบี ยนสะพานโบราณรวมไปถึ ง
บริ เวณพื้นที่ใกล้เคียงที่ใกล้เคียงที่สุดของสะพานให้อยูใ่ นรายชื่อมรดกโลกของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเมื่อปี
ค.ศ.2005 นาท่านชม ย่านเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งอาคารบ้านเรื อนส่ วนใหญ่สร้างขึ้นในแบบสถาปั ตยกรรมพรี ออตโตมัน ออตโตมันตะวันออก เมดิเตอร์เรเนียนและยุโรปตะวันตก จากนั้นนาท่านเข้าชม มัสยิดโกสกี้ เมห์เมด
ปาซ่า (Koski Mehmed Paša Mosque) มัสยิดออตโตมันขนาดเล็กสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1751 หลังถูกทาลายลง
ช่วงสงครามบอสเนีย สิ่ งที่โดดเด่นที่สุดของมัสยิดคือหอคอยสุ เหร่ าที่ต้ งั สู งตระหง่านเหนื อตัวเมือง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองซาราเยโว (Sarajevo) (ระยะทางประมาณ 129 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.45 ช.ม.) เมืองหลวง
ของประเทศบอสเนี ยและเฮอร์ เซโกวีนา นาท่านเข้าชมอุโมงค์สงคราม (War Tunnel) ที่ขุดขึ้นในช่วงสงคราม
ระหว่างบอสเนียและเซอร์เบีย เมื่อครั้งที่บอสเนีย ต้องการแยกเป็ นเอกราชจากยูโกสลาเวีย อุโมงค์แห่ งนี้ ขุดขึ้น
เพื่อลาเลียงอาหาร น้ า เวชภัณฑ์และกองกาลังทหาร ในระหว่างสงคราม เป็ นอุโมงค์ที่ขุดขึ้นภายในบ้านหลัง
เล็กๆ หลังหนึ่ งเท่านั้น แต่ขุดยาวผ่านสนามบินซาราเยโว เพื่อเป็ นเส้นทางลาเลียง หลังจากที่เมืองซาราเยโว ถูก
กองกาลังเซอร์เบียโอบล้อม เพื่อไม่ตอ้ งการให้บอสเนียเป็ นเอกราช

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Hills Sarajevo Congress & Thermal Spa **** หรื อเทียบเท่ า

วันที่แปด

ซาราเยโว - เวียนนา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าบาสคาซิ จา (Bascarsija) อดีตเคยเป็ นย่านบาซาร์ เก่าแก่ของยุคออตโตมัน ปั จจุบนั
เป็ นถนนสายหลักของเมืองซาราเยโว ตั้งอยู่ในส่ วนเมืองเก่าของซาราเยโว ออกแบบในสไตล์ออตโตมัน -เตอร์
กิช เต็มไปด้วยร้านค้าของที่ระลึก ร้านกาแฟ บาซาร์ที่ขายสิ นค้าหลากหลายชนิด จากนั้นนาท่านชมย่านเมืองเก่า
ซาราเยโว (Stari Grad) ย่านที่มีสถาปั ตยกรรมหลากหลายสไตล์ อาทิเช่น สถาปั ตยกรรมแบบบอสเนี ย ออตโต
มัน ออสโตร-ฮังกาเรี ยน เป็ นต้น เป็ นที่ ต้ งั ของสถานที่สาคัญทางศาสนาหลายแห่ ง นาท่านเข้าชม สุ เหร่ า Gazi
Husrev-Beg Mosque ซึ่งได้ชื่อว่าเป็ นสุเหร่ าแบบออตโตมันที่สาคัญที่สุดในเมืองซาราเยโว จากนั้นชม มหาวิหาร
ประจาเมื องซาราเยโว เป็ นมหาวิหารที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ในบอสเนี ยและเฮอร์ เซโกวิน า เป็ นที่ ประจาตาแหน่ งของ
พระราชาคณะของเมือง สร้างในแบบสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-กอธิค สร้างในช่วงปี ค.ศ.1884-1889 นาท่านแวะ
ถ่ายรู ปกับโบสถ์คริ สต์ออโธด๊อกซ์ที่สร้างอย่างยิง่ ใหญ่ ภายในบริ เวณเดียวกัน รวมถึงโบสถ์ของชาวยิวหรื อซีนา
กอฟ ขนาดใหญ่ที่สร้างอยูภ่ ายในย่านนี้ นาท่านชม สะพานลาติน (Latin Bridge) ซึ่งเป็ นจุดที่อาร์ค ดยุค ฟรานซ์
เฟอร์ ดิน านด์ (Franz Ferdinand) รัช ทายาทแห่ งราชวงศ์ออสเตรี ยถูกลอบปลงพระชนม์ในวันที่ 28 มิ ถุนายน
1914 โดยชาวซาราเยโวนายหนึ่ง จนกลายเป็ นชนวนเหตุในการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1

12.00 น.

นาท่านเดินทางสู่สนามบินซาราเยโว

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวันในสนามบินตามอัธยาศัย

14.20 น.
15.35 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรี ย
เดินทางถึงสนามบินเวียนนา
นาท่านเ ช้อปปิ้ งอย่างอิสระในย่านถนนคนเดิน “คาร์ทเนอร์สตรี ท” ที่มีนักท่องเที่ยวนิ ยมนั่งจิบกาแฟต้นตารับ
แท้ และชิมชัดเกอร์ เค้กอันเลื่องชื่ อของเวียนนา พร้อมเลื อกซื้ อสิ นค้าจากห้างสรรพสิ นค้าและร้านค้ามากมาย
เชิ ญท่านเลือกซื้ อหาของฝากจากออสเตรี ย อาทิเช่น เครื่ องแก้วเจียระไน, คริ สตัล ของที่ระลึกต่างๆ หรื อสิ นค้า
แบรนด์เนมต่างๆบนถนนสายนี้

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหารไทย

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Renaissance Vienna Hotel **** หรื อเทียบเท่ า
วันที่เก้า

เวียนนา – พระราชวังฮอฟบวร์ ก – ช้ อปปิ้ งเอาท์เลต

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่สวยงามของพระราชวังฮอฟบวร์ ก (Hofburg Palace) พระราชวังเดิมของราชวงศ์
ฮอฟบวร์กในกรุ งเวียนนายาวนานกว่า 600 ปี เป็ นพระราชวังหลวงใจกลางกรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย ส่ วน
หนึ่ ง ของพระราชวังในปั จจุ บ ัน เป็ นที่ พ านัก และท าเนี ย บของประธานาธิ บ ดี อ อสเตรี ย พระราชวังสร้ างใน
ศตวรรษที่ 13 และมีการต่อเติมขยายส่ วนเรื่ อยมา พระราชวังแห่ งนี้ เป็ นเสมือนหนึ่ งศูนย์รวมอานาจการปกครอง
ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในยุโรปและประวัติศาสตร์ออสเตรี ย และยังเป็ นพระราชวังที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของโลกอีกด้วย
นาท่านเดินทางสู่ ปานดอร์ฟเอาท์เล็ต (Parndorf Outlet) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวันในเอาท์เลต ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้ งอย่างเต็มที่

บ่าย

อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้ งจุใจกับสิ นค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย อาทิเช่น Armani, Bally, Burberry, Gucci, Hugo
Boss, Lacoste, Prada, Samsonite, และแบรนด์ช้ นั นาอื่นๆอีกมากมาย
นาท่านสู่สนามบิน เพื่อเช็คอิน และทา Tax Refund
ออกเดินทางสู่กรุ งเทพ เที่ยวบินที่ OS25 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10 ชัว่ โมง)
สายการบินมีบริ การอาหารค่าและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบิน

19.00 น.
23.20 น.
วันที่สิบ
14.20 น.

กรุงเทพมหานคร
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

10 วัน ยุโรปบอลข่ าน (อดีตยูโกสลาเวีย)
ออสเตรีย - สโลวีเนีย - โครเอเชีย - บอสเนีย & เฮอร์ เซโกวีนา
ราคาทัวร์ 109,900 บาท : 26 มิ.ย. 65/ 12-21 ก.ค. 65 / 9-18 ส.ค. 65 / 22 ก.ย.- 1 ต.ค. 65 / 12-21 ต.ค. 65
20-29 ต.ค. 65

อัตราค่าบริ การ
มิถุนายน - ตุลาคม 2565
ผูใ้ หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรื อ เด็กอายุมากกว่า 11 ปี บริ บูรณ์ พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
109,900
หรื อ พัก 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
12,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน เสริ มเตียง
104,900
85,000 – 120,000
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (OS) เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักคืน (BKK-VIE// SJJ-VIE-BKK)
30,000
กรณีมีวีซ่าเชงเก้นแล้ว หักเงินคืนค่าวีซ่าท่านละ
3,500
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่สายการบินประกาศปรับ
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 26 มกราคม 2565) **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
▪ สาหรับ ห้องพัก แบบ 3 เตี ยง กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าเพื่ อตรวจสอบกับทางโรงแรม มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี
เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า

▪ กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
▪ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก. , กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้ รวมถึง
▪ ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน OS (กระเป๋ าเดินทาง 1 ใบ น้ าหนัก ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ ามัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
▪ ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
ประกันครอบคลุมการติดเชื้อ Covid 19
▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์)
▪ ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าวีซ่าเชงเก้น
▪ เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ
อัตรานี้ไม่รวมถึง
▪ ค่าเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋ า ท่านต้องดูแลกระเป๋ าด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสู ญหาย
▪ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นั่งจ่ าย 60,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการจอง
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่ อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
- แจ้ง ยกเลิ ก เดิ น ทาง 30 วัน ล่ ว งหน้ า ก่ อ นการเดิ น ทางหั ก ค่ าใช้จ่ ายที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง เช่ น มัด จ าตั๋ว เครื่ อ งบิ น , วีซ่ าและค่ า
ดาเนิ นการ (ถ้ามี ), ค่าโรงแรม, ค่าตั๋วรถไฟ โดยจะมี รายละเอี ยดแสดงให้ แก่ ลู กค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ : ช่ วง Peak
season สายการบินให้มดั จาล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 60% + ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่าทัวร์ 100%
- ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตัว๋ เครื่ องบินเอง (Land Only)
*ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนิ นการมาพบคณะทัวร์ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
หมายเหตุ :
▪ บริ ษ ทั ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการยกเลิ ก การเดิ นทางในกรณี ที่มี ผ้ ู เดิ นทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิ นทางทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิด เหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่ อจราจล อุบตั ิ เหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
▪ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง
▪ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คื นเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง

▪ ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่ จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูก ปฎิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นัก ท่องเที่ ย วใช้ห นังสื อเดิ น ทางบุ คคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
ตั๋วเครื่ องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดิ นทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
▪ ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กบั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
▪ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )

▪ หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสั มภาระ
▪ สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
▪ ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วน
ที่เกิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย เพราะหากเกิด
การสู ญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วย
น้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้น
ธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
▪ กรณี กระเป๋ าใบใหญ่ เกิ ดการสู ญหายระหว่างการท่ องเที่ ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิ น ) โดยปกติ ประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทาให้ลกู ค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
▪ กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10 -15 วันทาการ)
สถานทูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ เพื่อขอยืน่

1.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ)
หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รู ปถ่ ายสี หน้ าตรง ขนาด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. จานวน 2 รู ป พื้นฉากหลังรู ปต้ องเป็ นพื้นสี ขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้น
เป็ นสี เทา ใช้ ไม่ได้) ห้ ามสวมแว่นสายตา (รู ปถ่ ายต้ องถ่ ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรู ปกับหน้ าวีซ่าที่เคยได้ )
สาเนาวัคซีนพาสปอร์ต หรื อหลักฐานแสดงการได้รับวัคซีนครบโดส
สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
สาเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
สาเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
สูติบตั ร (กรณีเด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณีผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณีผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณีพนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณีที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
- กรณีเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา

11. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้ งั Bank Statement และ สาเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)

- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Statement) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ
เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 3 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1
ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสาเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า) ให้ธนาคารประทับตรา
รับรองสาเนาทุกหน้า
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์ เล่ มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผูถ้ ูก
รับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็ นคน
ในครอบครัวเดียวกัน
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

แบบฟอร์ มการสารองที่นั่ง
10 วัน ยุโรปบอลข่ าน (อดีตยูโกสลาเวีย)
ออสเตรีย - สโลวีเนีย - โครเอเชีย - บอสเนีย & เฮอร์ เซโกวีนา
ราคาทัวร์ 109,900 บาท :

ลาดับที่

17-26 มิ.ย. 65
22 ก.ย.- 1 ต.ค. 65

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

เบอร์
โทรศัพท์มือถือ
สาหรับกรอกใน
ฟอร์มยื่นวีซ่า

12-21 ก.ค. 65
12-21 ต.ค. 65
ห้องพัก
(SGL/TWN/
DBL/ TRP)

9-18 ส.ค. 65
20-29 ต.ค. 65
เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ)

สถานฑูตที่ท่านเคย
สแกนลายนิ้วมือใน
การยื่นวีซ่าเชงเก้น
(กรุ ณาระบุ)

ชื่ อผู้สารองที่นั่ง........................................................................................ เอเย่นต์...........................................................
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์ ............................................................. อีเมล......................................................
โทรศัพท์ มือถือ..............................................

