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*** บินตรงเวยีนนา // บินออก ซาราเยโว โดย.....ออสเตรียน แอร์ไลน์*** 

กมุภาพนัธ์ – พฤษภาคม 2566 
เร่ิมต้น115,900 บาท   

(รวมวซ่ีาและทิปทุกอย่างแล้ว) 
เวยีนนา – กราซ – คลาเกนฟูร์ท – เบรด – ถ า้โพสทอยนา – ลุบเบลยีนา – ซาเกรบ – พริตวเิซ  
 ซาดาร์ – สปริท – สตอน – ดูบลอฟนิค – โมสตาร์ – ซาราเยโว – เวยีนนา – ช้อปป้ิงเอาท์เลต 

 

ราคาทัวร์ 115,900 บาท : 11-20 ก.พ. 66 / 18-27 มี.ค. 66 / 25 เม.ย.-4 พ.ค. 66 / 20-29 พ.ค. 66 
ราคาทัวร์ 119,900 บาท :   7-16 เม.ย. 66 
 

 



 

10 วนั ออสเตรีย - สโลวเีนีย - โครเอเชีย - บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา 
 

วันแรก กรุงเทพฯ  
 

12.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้เคาน์เตอร์เช็คอิน ROW G ประตูทางเขา้ท่ี 1 อาคารผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์สาย
การบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (OS) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

14.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเท่ียวบิน OS 026 (บินประมาณ 11.30 ชม.) สายการบินบริการ 
อาหารค ่า และ อาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน 

19.35 น.  เดินทางถึงสนามบินเวียนนา ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั ระดับ 4 ดาว NH Vienna Airprot Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 
วันท่ีสอง เวียนนา - กราซ - คลาเกนฟูรท์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองกราซ (Graz) (ระยะทาง 199 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.40 ชัว่โมง) เมืองมรดกโลก

ของประเทศออสเตรีย ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากนครเวียนนา  ตวัเมืองตั้งอยู่ริมแม่น ้ าเมอร์ เป็น
ศูนยก์ลางของสถาปัตยกรรมต่างๆจากทุกสมยัทั้งโกธิค เรอเนส์ซองส์ และบาโร๊ค เมืองกราซไดรั้บการรับรอง
จากองค์การยูเนสโกให้ เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1999 น าท่ านแวะถ่ายรูปพระราชวัง Eggenberg 
(Eggenberg Palace) พระราชวงัท่ีสร้างขึ้นในแบบบาโร๊ค ซ่ึงตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของเมืองกราซ ถือว่าเป็นอีก
พระราชวงัท่ีมีการจดัสวนโดยรอบอย่างสวยงาม โดยพระราชวงัแห่งน้ีไดถู้กรวมให้เป็นส่วนหน่ึงในมรดกโลก
ของเมืองกราซอีกดว้ย น าท่านสู่เกาะลอยน ้า หรือ ท่ีรู้จกัในนาม มูรินเซล (Murinsel) ตั้งอยูก่ลางแม่น ้าเมอร์ คลา้ย
รูปเปลือกหอย เป็นการจ าลองเมืองเล็กๆเช่ือมระหว่างแม่น ้ าเมอร์ ภายในมีร้านคาเฟ่ เล็กบริการนักท่องเท่ียว 
จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัศาลาว่าการเมือง (Rathus) และ จตัุรัสใจกลางเมือง ท่ีโอบลอ้มไปดว้ยหมู่อาคาร
เก่าแก่ และร้านคา้มากมาย ได้เวลาน าท่านเขา้ชมโบสถ์ Herz Jesu Kirche ซ่ึงเป็นโบสถ์ประจ าเมือง และ เป็น
โบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในเมืองกราซ สร้างขึ้นระหวา่งปี 1881-1887 ในศิลปะแบบนีโอโกธิค 

 
 



 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองคลาเกนฟูร์ท (Klagenfurt) (ระยะทาง 139 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมือง
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและยงัเป็นเมืองหลวงของรัฐคารินเทีย (Carinthia) รัฐทางตอนใตข้องประเทศออสเตรีย ตวั
เมืองนั้นตั้งอยู่บนทะเลสาบเวอร์เทอร์เซ (Worthersee) ทะเลสาบอลัไพน์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของยุโรป พื้นท่ี
โดยรอบทะเลสาบถูกลอ้มรอบไปดว้ยป่าไมห้นาแน่น น ้ าในทะเลสาบสีฟ้าสีเขียวโดดเด่น น าท่านเท่ียวชม ย่าน
จตุัรัสเมืองเก่า (Old town Square) ท่ีตั้งของเหล่าอาคารส าคญัๆท่ีสร้างขึ้นในสไตล์เรเนสซองส์ อิสระให้ท่าน
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั ลานน ้ าพุมงักรลินท์วูร์ม (Lindworm Fountain) ลานน ้ าพุรูปมงักรพ่นน ้ าและผูก้ลา้ท่ีอาจ
หาญต่อกร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1593 น าท่านแวะถ่ายรูปกบั ลนัด์เฮาส์ (Landhaus) อีกหน่ึงอาคารท่ีมีความส าคญั
ทางประวติัศาสตร์และมีความเก่าแก่มากท่ีสุดในเมืองคลาเกนเฟิร์ต น าท่าเข้าชมปราสาทโฮชอสเตอร์วิทซ์ 
(Hochosterwitz Castle) เป็นปราสาทท่ีคาดการณ์วา่สร้างขึ้น 860 ปีก่อนคริสตกาล เป็นปราสาทโบราณท่ีมีศิลปะ
แบบออตโตมาน ตั้งอยูบ่นแนวเทือกเขาสูง น าท่านเขา้ชมความสวยงามของปราสาทโบราณแห่งน้ี 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั ระดับ 4 ดาว Sandwirth Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 
วันท่ีสาม คลาเกนฟูร์ท – เบรด (สโลวีเนีย) – ล่องเรือทะเลสาบเบรด  - ถ า้โพสทอยนา - ลุบเบลียนา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเบลด (Bled Lake)  (ระยะทาง  62 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง) ทะเลสาบแห่งน้ีเกิด

จากการกดัเซาะของธารน ้ าแข็งโบฮินจ์ (Bohinj Glacier) ในยุคน ้ าแข็ง น ้ าในทะเลสาบไม่ไดม้าจากการละลาย
ของธารน ้ าแข็ง แต่มาจากบ่อน ้ าร้อนใตดิ้นหลายแห่ง ซ่ึงท าให้น ้ าในทะเลสาบน้ีใสบริสุทธ์ิ และไม่กลายเป็น



 

น ้าแข็งในฤดูหนาว น าท่านล่องเรือทะเลสาบเบลด ซ่ึงมีปราสาทเบลด (Bled Castle) ตั้งอยู่บนริมผาติดทะเลสาบ 
เป็นปราสาทท่ีเก่าแก่ท่ีสุด จกัรพรรด์ิเฮนริคท่ี 2 แห่งเยอรมนั ไดย้กใหเ้ป็นสถานท่ีพ านกัของบิชอป อลัเบ่ียม แห่ง 
บริเซน (Bishop Albium of Brixen) ในปี ค.ศ. 1004  สัมผสัทัศนียภาพอันโดดเด่นของเกาะกลางทะเลสาบท่ี
ลอ้มรอบดว้ยน ้ าทะเลสีเขียวมรกต (***การล่องเรือในทะเลสาบขึ้นกบัสภาพอากาศในวนัเดินทาง หากสภาพ
อากาศไม่เอ้ืออ านวย บริษทัจะคืนค่าล่องเรือใหก้บัทุกท่านและเดินชมบริเวณรอบทะเลสาบแทน) ไดเ้วลาน าท่าน
เดินทางสู่ถ ้าโพสทอยนา (Postojna Cave) (ระยะทาง  101 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ชัว่โมง) 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมถ ้ าโพสทอยนา ถ ้ าท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป ซ่ึงมีอายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านปี เป็นถ ้ าท่ีมีความยาวถึง 27 
กิโลเมตร น าท่านเขา้ชมภายในถ ้าโดยขบวนรถรางไฟฟ้า ซ่ึงไดเ้ปิดให้บริการในปี 1884 อุณหภูมิภายในถ ้าโดย
เฉล่ีย 8-10 องศาเซลเซียส ภายในถ ้ามีหินงอกหินยอ้ย รถรางไฟฟ้าน าท่านผ่านล าธาร เขื่อนเก็บน ้ าใตดิ้น ชมหิน
งอกหินยอ้ยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา ภายในถ ้ายงัมีห้องต่างๆ มากมาย ลดหลัน่เป็นชั้นๆ 
ท่านจะไดช้มความงามอนัยิ่งใหญ่ภายในถ ้าแห่งน้ี ท่ีธรรมชาติไดส้รรสร้างมานานกว่าลา้นปี น าท่านชมความ
แปลกของปลามนุษย ์(Human fish) หรือ Olm ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กท่ีอาศยัอยู่ในถ ้ าพอสโทยนา ผิวสีเน้ือคลา้ย
มนุษย ์ล าตวัยาวคลา้ยงู มีแขนและขา ถูกคน้พบคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ.1768 และอาศยัอยู่ในท่ีมืด สมควรแก่เวลาน า
ท่านเดินทางสู่เมืองลุบเบลียนา (Ljubljana) เมืองหลวงของประเทศสโลวีเนีย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั ระดับ 4 ดาว Trend Ljubljana Hotel**** หรือเทียบเท่า  

วันท่ีส่ี ลุบเบลยีนา – ซาเกรบ (โครเอเชีย)  
 



 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเท่ียวชมเมืองลุบเบลียนา เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสโลวีเนีย นกัท่านชมสถานท่ี
ท่องเท่ียวในเมืองน้ีไดแ้ก่ ปราสาทลุบเบลียน่า Ljubljana Castle, สะพานมงักร Dragon Bridge, จตัุรัสกลางเมือง
เพรเซเรน Preseren Square, จัตุรัสสามสะพาน Triple Bridges Square และมหาวิหารลุบเบลียน่า Ljubljana 
Cathedral ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมืองหลวงแห่งสโลวีเนีย  

 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาเกรบ (Zagreb) (ระยะทาง 145 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) ผ่านด่านตรวจ
คนเขา้เมือง) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติค ซ่ึงมีความเก่าแก่แฝงดว้ยเสน่ห์และ
มนต์ขลัง ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวฒันธรรมและเจริญรุ่งเรืองมาตั้ งแต่สมัยศตวรรษท่ี 11   ปัจจุบันชาว
โครเอเชีย มีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปท่ีเจริญโดยทัว่ไป  การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใช้รถรางเป็น
พาหนะซ่ึงมีนบัสิบสายทัว่ทั้งเมือง กรุงซาเกรบประกอบดว้ยเขตเมือง Upper Town ท่ีสร้างขึ้นสมยัศตวรรษท่ี 17 
ท่ีมีซุ้มประตูหินเป็นสัญลกัษณ์  เขต Lower Town ท่ีสร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 19 และเขตเมืองใหม่ New Town 
ท่ีสร้างหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen Cathedral) ซ่ึงมียอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอดวิหาร
ตกแต่งอย่างงดงาม สามารถเห็นไดจ้ากทุกมุมในซาเกรบ  แต่เดิมเป็นโบสถ์ธรรมดาแต่เพิ่งมีความส าคญัในปี 
ค.ศ. 1094 เม่ือกษัตริยล์าดีสลาอุส (King Ladislaus) ได้ให้พระราชาคณะยา้ยท่ีพ  านักจากสีสัก (Sisak) มายงั
ซาเกรบแต่ก็ถูกกองทพัมองโกลท าลายในปี ค.ศ. 1242 เม่ือมองโกลจากไป มหาวิหารน้ีก็ไดรั้บการบูรณะใหม่อีก
หลายคร้ัง จนกระทัง่รูปร่างมหาวิหารงดงามในรูปแบบนิโอ-โกธิค ดงัปัจจุบนั ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากการบูรณะ
ก่อสร้างในปี ค.ศ. 1880  จากนั้นน าชมตลาดกลางเมือง (Dolac market) ตลาดกลางแจง้ท่ีเก่าแก่ มีสีสันสดใส มี
ดอกไมป้ระดับและผลไมร้าคาถูกวางขายมากมาย น าท่านสู่เขต Upper Town โดยขึ้นรถรางไฟ จากนั้นแวะ
ถ่ายรูปกบัวิหารเซนตม์าร์ก (St. Marks Church) ซ่ึงตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าซาเกรบ สร้างขึ้นในราวศตวรรษท่ี 13 
หลงัคามุงดว้ยกระเบ้ืองสีต่างๆ ซ่ึงเป็นรูปตราสัญลกัษณ์ของซาเกรบ โครเอเชีย สโลวีเนีย และ ดลัมาเชีย ซ่ึงคร้ัง
หน่ึงเคยเป็นประเทศเดียวกนั (อดีตยูโกสลาเวีย) น าท่านถ่ายรูปกบัโบสถ์ประจ าเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน (St. 



 

Catherine) โบสถแ์บบบาโรคสีขาว น าท่านชมจุดชมวิวท่ีท่านสามารถเห็นกรุงซาเกรบท่ีหลงัคาอาคารเป็นสีแดง
อิฐทั้งเมือง น าท่านแวะชมจตุัรัส  Trg Ban Jelacic Square จตัุรัสกลางเมืองท่ีลอ้มรอบด้วยห้างร้านน าสมยั ชม
อนุสาวรีย ์Ban Josip Jelacic ผูย้ิง่ใหญ่ ผูซ่ึ้งต่อสู้เพื่อความเป็นอิสระจากชาวฮงักาเรียนเม่ือปี ค.ศ. 1848 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั ระดับ 4 ดาว Sheraton Zagreb Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีห้า  ซาเกรบ - พริตวิเซ่ - ซาดาร์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่  (Plitvice National Park) (ระยะทาง 135 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.15 
ชม.)  ซ่ึงไดรั้บการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ  อุทยานน้ีมีพื้นท่ีประมาณ 
29,482 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 223 ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นท่ีป่าและพื้นน ้ าครอบคลุม
ประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสีเธอร์คอยซ์ถึง 16 แห่งท่ีมีความงดงามแตกต่างกนั น าท่านเขา้ชม
ความงามของอุทยาน น าท่านสู่ Lower lake โดยล่องเรือขา้มทะเลสาบ Jezero Kozjak ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่
ท่ีสุดในอุทยานแห่งน้ี อีกทั้งยงัเป็นทะเลสาบท่ีเช่ือมระหว่างอุทยานตอนล่างขึ้นสู่ทะเลสาบชั้นบนของอุทยาน 
เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและความอลังการของ  Lower lake ท่ีประกอบด้วยทะเลสาบ Milanovac, 
Gavanovac และ Kaluderovac เป็นต้น น าท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ  ตามทางเดินสะพานไม้ท่ีเช่ือมแต่ละ
ทะเลสาบเขา้ดว้ยกนั แลว้เดินสู่ Veliki Slip ชมน ้ าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุทยานท่ีมีความสูงถึง 70 เมตร (แนะน าให้
ท่านสวมรองเทา้ผา้ใบ หรือ รองเทา้ท่ีสวมใส่สบาย เน่ืองจากตอ้งเดินชมความงามของธรรมชาติภายในอุทยาน) 
 

 



 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar) (ระยะทาง 133 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.45 ชม.) เมืองท่ีมีประวติัศาสตร์มา
กว่า 3,000 ปีมาแลว้ และเป็นเมืองท่าส าคญัซ่ึงตั้งอยู่บนคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเลเอเดรียติค ท่ีมีบทบาทมา
ตั้งแต่สมยัโรมนัจนถึงปัจจุบนั น าท่านชมเมืองซาดาร์ น าท่านเขา้ชมโบสถ์อนาสตาเชีย (The Cathedral of  St. 
Anastasia) เป็นโบสถ์ประจ าเมืองโรมนัคาทอลิกสร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 5-6 ในยุคโรมาเนสก์ เป็นโบสถ์ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในแควน้ดลัมลัเชีย โบสถอ์นาสตาเชียไดช่ื้อว่าเป็นโบสถ์ท่ีส าคญัมากเน่ืองจากพระสันตปาปา ถึง 2 
พระองค์คือ พระสันตปาปาอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ไดเ้สด็จเยือนในปี 1177 และพระสันตปาปาจอห์นพอลท่ี 2 ได้
เสด็จเยอืนโบสถน้ี์ในปี 2003 ซ่ึงเป็นการเยอืนต่างประเทศคร้ังสุดทา้ยของพระองคท์่าน น าท่านถ่ายรูปกบัโบสถ์
เซนต์ โดแนท จากนั้น ชมโรมนัฟอรัมหรือย่านชุมชนของโรมนัเม่ือสองพนัปีก่อนท่ีนักโบราณคดีไดใ้ช้ความ
อุตสาหะในการขดุคน้พบหลกัฐานส าคญัต่างๆทั้งท่ีอยูอ่าศยัชาวโรมนั 

 
 



 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั ระดับ 4 ดาว Kolovare Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีหก  ซาดาร์ - สปริท - สตอน - ดูบลอฟนิค 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (Split) (ระยะทาง 158 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.45 ช.ม.)   เมืองใหญ่เป็นอนัดับ 2 
รองจากซาเกรบ ซ่ึงอยู่ในแควน้ดลัเมเชีย อนัเป็นตน้ก าเนิดของสุนัขพนัธุ์ดลัมาเช่ียนท่ีโด่งดงั น าท่าน เท่ียวชม
เมืองสปลิท ท่ีสร้างรายลอ้มพระราชวงัดิโอคลีเธ่ียน ประกอบดว้ย ศาลาว่าการเมืองสไตล์เรเนซองค ์สร้างใน
สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 อาคารบา้นเรือนเก่าแก่ต่างๆ ชมยา่น People Square ศูนยก์ลางทางธุรกิจและการบริหาร 
น าท่าน เข้าชมพระราชวงัดิโอคลีเธ่ียน  (Diocletian Palace) องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เป็น
มรดกโลกในปี ค.ศ.1979 สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจกัรพรรด์ิดิโอคลีเธ่ียนแห่งโรมนั ซ่ึงตอ้งการสร้าง
พระราชวงัส าหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ หลงัจากสละบลัลงัก์ ภายในพระราชวงัประกอบด้วย วิหารจูปิ
เตอร์ สุสานใตดิ้นท่ีมีช่ือเสียง (Catacombas) และวิหารต่างๆ น าท่านชมห้องโถงกลางซ่ึงมีทางเดินท่ีเช่ือมต่อสู่
ห้องอ่ืนๆ ชมลานกวา้ง (Peristyle) ซ่ึงลอ้มดว้ยเสาหินแกรนิต 3 ดา้น และเช่ือมต่อดว้ยโคง้เสาท่ีตกแต่งดว้ยช่อ
ดอกไมส้ลกัอย่างวิจิตร สวยงาม ชมยอดระฆงัแห่งวิหาร The Cathedral Belfry แท่นบูชาของเซนตโ์ดมินัส และ
เซนตส์ตาดิอุสซ่ึงอยูภ่ายในวิหาร  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 



 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองสตอน (Ston) (ระยะทาง 186 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  เมืองท่ีตั้งอยูท่าง
ตะวนัตกเฉียง เหนือของเมืองดูบรอฟนิค เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของหอยนางรมและผลิตภณัฑ์จากหอย
นางรมสดๆ จากทะเลเอเดรียติกต่ืนตาต่ืนใจไปกบับรรยากาศริมชายฝ่ังทะเลท่ีมีบา้นเรือนหลงัคากระเบ้ืองสีแสด 
สลบัตามแนวชายฝ่ังเป็นระยะสู่สตอน น าท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค Dubrovnik (ระยะทาง 54 
กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชม.)  ต่ืนตาต่ืนใจกบับรรยากาศริมชายฝ่ังทะเล ท่ีมีบา้นเรือนหลงัคากระเบ้ืองสีแสด สลบั
ตามแนวชายฝ่ังเป็นระยะๆ เมืองดูบรอฟนิคไดช่ื้อว่าเป็นหน่ึงในเมืองเก่าท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป สมญานาม “ไข่มุก
แห่งทะเล เอเดรียติก” เป็นเมืองท่ีมีอ านาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 และมีความเจริญรุ่งเรืองทางการคา้ จึงได้
สร้างความยิง่ใหญ่ใหโ้ดดเด่น ดว้ยการตกแต่งพระราชวงั สร้างโบสถ ์วิหาร จตัุรัส น ้าพุ และบา้นเรือนต่างๆ และ
ไดรั้บการบูรณะและปรับเปล่ียนอย่างงดงามตามยุคสมยั เสน่ห์ของเมืองอยู่ท่ีเขตเมืองเก่า (Old Town) ซ่ึงตั้งอยู่
ภายในก าแพงโบราณสูงตระหง่านโอบลอ้มโดยรอบ  ซ่ึงสร้างในศตวรรษท่ี 13 เพื่อป้องกันภยัจากศัตรู เช่น 
อาหรับ เวเนเชียน มาชีโดเนียน และเซิร์บ ภายในเขตเมืองเก่าเป็นท่ีตั้งของสถาปัตยกรรมมากมายและส่ิงก่อสร้าง
โบราณต่างๆ องคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้มืองดูบรอฟนิคเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979  

 
น าท่านชมทศันียภาพของเมืองดูบรอฟนิค ท่ีตั้งอยู่ตามริมฝ่ังทะเลเอเดรียติค ตวัเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณ
ความยาว 190 เมตรลอ้มรอบ ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองท่ีความโด่งดงัเทียบไดก้บัแกรนดแ์คนย่อนหรือแกรนด์
คาแนลแห่งเวนิส  น าท่านเดินลอดประตู Pile Gate ท่ีมีรูปป้ันของนกับุญ เซนตเ์บลส นกับุญประจ าเมือง เพื่อเขา้
สู่ใจกลางเมืองเก่า ชมน ้ าพุ Onofrio ซ่ึงตั้งเป็นเกียรติแก่สถาปนิกผูส้ร้างน ้ าพุแห่งน้ี น าท่านชม The Cathedral 
หน่ึงในโบสถ์เก่าแก่ประจ าเมืองเก่าท่ีสะสมโบราณวตัถุของพ่อคา้วาณิชท่ีไดท้ าการคา้ขายกบัชาวเวนิชในอดีต 
น าท่านถ่ายรูปกับหอนาฬิกาโบราณ (Bell Tower Clock) จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับ พระราชวงัเรคเตอร์ 
(Rector’s palace) พระราชวงัท่ีสร้างขึ้นโดยผสมผสานศิลปะทั้งแบบโกธิค เรเนซองส์และบาโร๊ค ไดเ้วลาน าท่าน
แวะถ่ายรูปกบั สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สร้างขึ้นโดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส์ ในสมยัศตวรรษท่ี 15 
ปัจจุบนัไดใ้ช้เป็นท่ีจดัเก็บเอกสารและส านักงานส่วนราชการ น าท่านเดินผ่านถนนสตราดนั ถนนสายหลกัยาว
กว่า 398 เมตร ท่ีสองขา้งทางรายลอ้มไปดว้ยอาคารสไตลโ์รมนั โกธิค และร้านคา้ ร้านกาแฟ ร้านไอศกรีม ร้าน
ขายของท่ีระลึกต่างๆมากมาย อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  



 

   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Grand Hotel Park Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีเจ็ด  ดูบลอฟนิค – โมสตาร์ (บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา) – ซาราเยโว  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโมสตาร์ (Mostar) (ระยะทางประมาณ 140 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 2.45 ช.ม.) อีกหน่ึงเมือง
ประวติัศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นการท่องเท่ียว เป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา น า
ท่านชม สะพาน โบราณ หรือ สตารี มอสต์ สะพานท่ีถูกสร้างขึ้นจากหิน โดยมีความสูงจากระดบัน ้ าซ่ึงวดัได้
ในช่วงฤดูร้อน ประมาณ 21 เมตร สะพานโบราณ สตารี มอสต์ (Old Bridge Stari Most) ถูกสร้างขึ้นโดยชาว
ออตโตมนัในช่วงศตวรรษท่ี 16 และไดถู้กท าลายไปในปี ค.ศ. 1993 ต่อมาในปี ค.ศ. 2004 สะพานเก่าและอาคาร
หลายหลงัในเมืองเก่า ในบริเวณใกลเ้คียงก็ไดรั้บการบูรณะขึ้นใหม่ โดยไดรั้บความช่วยเหลือจากคณะกรรมการ
วิชาการระหว่างประเทศของยูเนสโก  องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียนสะพานโบราณรวมไปถึง
บริเวณพื้นท่ีใกลเ้คียงท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดของสะพานให้อยูใ่นรายช่ือมรดกโลกของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเม่ือปี 
ค.ศ.2005 น าท่านชม ย่านเมืองเก่า (Old Town) ซ่ึงอาคารบา้นเรือนส่วนใหญ่สร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมพรี-
ออตโตมนั ออตโตมนัตะวนัออก เมดิเตอร์เรเนียนและยโุรปตะวนัตก จากนั้นน าท่านเขา้ชม มสัยดิโกสก้ี เมห์เมด 
ปาซ่า (Koski Mehmed Paša Mosque) มสัยิดออตโตมนัขนาดเล็กสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1751 หลงัถูกท าลายลง
ช่วงสงครามบอสเนีย ส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดของมสัยดิคือหอคอยสุเหร่าท่ีตั้งสูงตระหง่านเหนือตวัเมือง 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาราเยโว (Sarajevo) (ระยะทางประมาณ 129 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 2.45 ช.ม.) เมืองหลวง
ของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา น าท่านเขา้ชมอุโมงค์สงคราม (War Tunnel) ท่ีขุดขึ้นในช่วงสงคราม
ระหว่างบอสเนียและเซอร์เบีย เม่ือคร้ังท่ีบอสเนีย ตอ้งการแยกเป็นเอกราชจากยูโกสลาเวีย อุโมงคแ์ห่งน้ีขุดขึ้น
เพื่อล าเลียงอาหาร น ้ า เวชภณัฑ์และกองก าลงัทหาร ในระหว่างสงคราม เป็นอุโมงค์ท่ีขุดขึ้นภายในบา้นหลงั



 

เล็กๆ หลงัหน่ึงเท่านั้น แต่ขุดยาวผ่านสนามบินซาราเยโว เพื่อเป็นเส้นทางล าเลียง หลงัจากท่ีเมืองซาราเยโว ถูก
กองก าลงัเซอร์เบียโอบลอ้ม เพื่อไม่ตอ้งการใหบ้อสเนียเป็นเอกราช  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Hills Sarajevo Congress & Thermal Spa **** หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีแปด ซาราเยโว - เวียนนา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเท่ียวชม ย่านเมืองเก่าบาสคาซิจา (Bascarsija) อดีตเคยเป็นย่านบาซาร์เก่าแก่ของยุคออตโตมนั ปัจจุบนั
เป็นถนนสายหลกัของเมืองซาราเยโว ตั้งอยู่ในส่วนเมืองเก่าของซาราเยโว ออกแบบในสไตลอ์อตโตมนั-เตอร์
กิช เตม็ไปดว้ยร้านคา้ของท่ีระลึก ร้านกาแฟ บาซาร์ท่ีขายสินคา้หลากหลายชนิด จากนั้นน าท่านชมย่านเมืองเก่า
ซาราเยโว (Stari Grad) ย่านท่ีมีสถาปัตยกรรมหลากหลายสไตล์ อาทิเช่น สถาปัตยกรรมแบบบอสเนีย ออตโต
มนั ออสโตร-ฮงักาเรียน เป็นตน้ เป็นท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญัทางศาสนาหลายแห่ง น าท่านเขา้ชม สุเหร่า Gazi 
Husrev-Beg Mosque ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นสุเหร่าแบบออตโตมนัท่ีส าคญัท่ีสุดในเมืองซาราเยโว จากนั้นชม มหาวิหาร
ประจ าเมืองซาราเยโว เป็นมหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในบอสเนียและเฮอร์เซโกวินา เป็นท่ีประจ าต าแหน่งของ
พระราชาคณะของเมือง สร้างในแบบสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-กอธิค สร้างในช่วงปี ค.ศ.1884-1889  น าท่านแวะ
ถ่ายรูปกบัโบสถค์ริสตอ์อโธด๊อกซ์ท่ีสร้างอยา่งยิ่งใหญ่ ภายในบริเวณเดียวกนั รวมถึงโบสถข์องชาวยวิหรือซีนา
กอฟ ขนาดใหญ่ท่ีสร้างอยู่ภายในย่านน้ี น าท่านชม สะพานลาติน (Latin Bridge) ซ่ึงเป็นจุดท่ีอาร์ค ดยุค ฟรานซ์ 
เฟอร์ดินานด์ (Franz Ferdinand) รัชทายาทแห่งราชวงศ์ออสเตรียถูกลอบปลงพระชนม์ในวนัท่ี 28 มิถุนายน 
1914 โดยชาวซาราเยโวนายหน่ึง จนกลายเป็นชนวนเหตุในการเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 1  

 

12.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินซาราเยโว 
 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัในสนามบินตามอธัยาศยั 
 

14.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย 
15.35 น. เดินทางถึงสนามบินเวียนนา  



 

 น าท่านเ ชอ้ปป้ิงอย่างอิสระในย่านถนนคนเดิน “คาร์ทเนอร์สตรีท” ท่ีมีนักท่องเท่ียวนิยมนัง่จิบกาแฟตน้ต ารับ
แท ้และชิมชัดเกอร์เคก้อนัเล่ืองช่ือของเวียนนา พร้อมเลือกซ้ือสินคา้จากห้างสรรพสินคา้และร้านคา้มากมาย 
เชิญท่านเลือกซ้ือหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เคร่ืองแกว้เจียระไน, คริสตลั ของท่ีระลึกต่างๆ หรือสินคา้
แบรนดเ์นมต่างๆบนถนนสายน้ี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั ระดับ 4 ดาว Renaissance Vienna Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 
วันท่ีเก้า  เวียนนา – พระราชวังฮอฟบวร์ก – ช้อปป้ิงเอาท์เลต 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเขา้ชมความยิ่งใหญ่สวยงามของพระราชวงัฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace)  พระราชวงัเดิมของราชวงศ์
ฮอฟบวร์กในกรุงเวียนนายาวนานกว่า 600 ปี เป็นพระราชวงัหลวงใจกลางกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ส่วน
หน่ึงของพระราชวงัในปัจจุบันเป็นท่ีพ  านักและท าเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย พระราชวงัสร้างใน
ศตวรรษท่ี 13 และมีการต่อเติมขยายส่วนเร่ือยมา พระราชวงัแห่งน้ีเป็นเสมือนหน่ึงศูนยร์วมอ านาจการปกครอง
ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในยโุรปและประวติัศาสตร์ออสเตรีย และยงัเป็นพระราชวงัท่ีเก่าแก่และใหญ่ท่ีสุดของโลกอีกดว้ย  
น าท่านเดินทางสู่ ปานดอร์ฟเอาทเ์ลต็ (Parndorf Outlet) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 

 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัในเอาทเ์ลต ตามอธัยาศยั เพื่อใหท้่านไดมี้เวลาชอ้ปป้ิงอยา่งเตม็ท่ี 
 

บ่าย อิสระให้ทุกท่านชอ้ปป้ิงจุใจกบัสินคา้แบรนด์เนมตามอธัยาศยั อาทิเช่น Armani, Bally, Burberry, Gucci, Hugo 
Boss, Lacoste, Prada, Samsonite, และแบรนดช์ั้นน าอ่ืนๆอีกมากมาย  

19.00 น. น าท่านสู่สนามบิน เพื่อเช็คอิน และท า Tax Refund 
23.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เท่ียวบินท่ี OS25 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 10 ชัว่โมง) 
 สายการบินมีบริการอาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบิน 
 

วันท่ีสิบ  กรุงเทพมหานคร 
 

14.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 

 
 
 



 

10 วนั ออสเตรีย - สโลวเีนีย - โครเอเชีย - บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา 
 

ราคาทัวร์ 115,900 บาท : 11-20 ก.พ. 66 / 18-27 มี.ค. 66 / 25 เม.ย.-4 พ.ค. 66 / 20-29 พ.ค. 66 
ราคาทัวร์ 119,900 บาท : 24 ธ.ค.- 2 ม.ค. 66 / 7-16 เม.ย. 66 

 
อตัราค่าบริการ   ก.พ. – พ.ค. 2566 ปีใหม่ / สงกรานค ์

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรือ พกั 3 ท่านต่อหอ้ง ราคาท่านละ 

115,900 119,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 12,000 15,000 
เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 109,900 113,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ (OS) เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

90,000 – 120,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัคืน (BKK-VIE// SJJ-VIE-BKK) 27,000 31,000 
กรณีมีวีซ่าเชงเกน้แลว้ หกัเงินคืนค่าวีซ่าท่านละ 3,500 3,500 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ 
และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2565) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี

เดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. , กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน OS  (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,คา่ภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
ประกนัครอบคลุมการติดเช้ือ Covid 19 

▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่)  
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าวีซ่าเชงเกน้ 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 
 



 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าเจา้หนา้ท่ียกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพื่อป้องกนัการสูญหาย 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนั่งจ่าย 60,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการจอง 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณียกเลกิ  
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง เช่นมัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า

ด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 
season สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 70% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีทา่นปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  



 

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหม ู
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เทา่นั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 



 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหากเกิด

การสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ย
น ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้น
ธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10 -15 วนัท าการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อขอยืน่ 
วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้น
เป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซ่าที่เคยได้)  

3. ส าเนาวคัซีนพาสปอร์ต หรือหลกัฐานแสดงการไดรั้บวคัซีนครบโดส 
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 



 

8. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเทา่นั้นและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 
11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank Statement และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Statement) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
 

- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน นบัขึ้นไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 
ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนยื่นวีซ่า) ใหธ้นาคารประทบัตรา
รับรองส าเนาทุกหนา้ 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหต ุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 
- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 



 

- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  
หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 

 

 
 
  
 


