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น ำทำ่นเดนิทำงสูป่ระเทศโคเอเชยี – สโลเวเนยี ตืน่ตำตืน่ใจไปกบัเสน้ทำงธรรมชำตอินัสวยงำม เทีย่วไปเพลนิไป
สบำยๆไมรู่เ้บือ่ ชมกรงุซำเกรบเมอืงหลวงแหง่โครเอเชยีทีส่งบอบอุน่และยงัคงรอ่งรอยควำมเจรญิในอดตี  

ชมเมอืงมรดกโลก ณ เมอืงกรำซ อทุยำนแหง่ชำตพิลติวเิซ เมอืงทรอเกยีร ์  

พระรำชวงัดโิอคลเีธยีนแหง่สปลทิ เมอืงดบูรอฟนคิ แหง่โครเอเชยี ชำยฝั่งรเิวยีรำ่แหง่อะเดรยีตคิ  
พกัโรงแรมรมิทะเลสดุแสนโรแมนตกิทีเ่มอืงโอปำเทยีจ ์น ัง่รถรำงเขำ้ชมถ ำ้ทีใ่หญแ่ละสวยทีส่ดุในยุโรป  

พรอ้มลิม้รสอำหำรพเิศษ...กุง้มงักร พรอ้มอำหำรทะเล และสเตก๊เนือ้ รสเลศิ   
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ออกเดนิทำงวนัที ่ 
18-27 ต.ค. 2562 

( กรณุำส ำรองทีน่ ัง่ลว่งหนำ้กอ่นกำรเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 8 สปัดำหเ์พือ่ควำมสะดวกในกำรยืน่วซีำ่ของทำ่น) 

วนัพฤหสัฯที ่18 ต.ค.62(1)  กรงุเทพฯ – เวยีนนำ (ออสเตรยี) 

21.00 น. พรอ้มกนัทีส่นำมบนิสุวรรณภมู ิประต ู8 เคำนเ์ตอร ์Q สำยกำรบนิออสเตรยีน แอรไ์ลน ์Austrian 

Airlines 

 โดยมเีจำ้หนำ้ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวก 

23.45 น. ออกเดนิทำงโดยเทีย่วบนิที ่OS026 บนิตรงสูก่รงุเวยีนนำ  
วนัศกุรท์ ี ่19 ต.ค.62(2)  เวยีนนำ – กรำซ – เบลด – ลบูลยิำนำ(สโลเวเนยี) 
05.35 น. ถงึสนำมบนินำนำชำตกิรงุเวยีนนำ หลงัผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง 

น ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่“ เมอืงกรำซ ” Graz น ำทำ่นชม “ เมอืงกรำซ ” (Graz) (178 ก.ม.) ทีไ่ดร้บั
กำรอนุรกัษเ์ป็นอย่ำงด ีและไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็น “ มรดกโลก ” จำกองคก์ำรยูเนสโก ้Unesco 
ใหเ้ป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมในปี 2003 น ำคณะชม “เขตเมอืงเก่ำ” Old Town ซึง่เป็นเขตเมืองเก่ำ

ดัง้เดมิที่ตัง้มำนำนหลำยศตวรรษ ตรอกซอกซอยใน
เขตเมอืงเกำ่คอืพยำนของวฒันธรรมอนัโดดเด่นทีม่ ี

อำยุยำวนำน หล่อเลี้ยงวิถีชีวติผูค้นดว้ยท่วงท ำนอง
แห่งศลิปะ และวัฒนธรรม แมว้่ำทำงดำ้นกำรเมืองกรำซ
จะเฟ่ืองฟูอยู่เพียงช่วงสัน้ๆ ก็ตำมทอดตัวอยู่เชงิเขำ

ชลอสแบร์ก พรอ้มชม “ หอนำฬกิำประจ ำเมอืง ” 
Schlossberg clock tower ทีม่ีชือ่เสยีง “ กรำซ ” เป็น

แหลง่รวมสถำปตัยกรรมตำ่งๆจำกทุกสมยัท ัง้ โกธคิ 
เรอเนสซ์องส ์และบำรอก จนถงึยุคยอ้นยุค และ ยุค
ยูเกนดชัทลิ(อำรต์นโูว)…จำกนัน้มีเวลำใหท้ำ่นไดเ้ดนิ

เที่ยวชมย่ำนกำรคำ้ที่จ ำหน่ำยสินคำ้รำคำถูกกว่ำที่
เวียนนำ หรือเพลดิเพลนิกับเมืองที่ตัง้อยู่รมิแม่น ้ำอัน

สวยงำม น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองเบลด ประเทศ
สโลเวเนีย 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรมือ้กลำงวนั  ณ ภตัตำคำร                     

บำ่ย  น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงเบลดดนิแดนทีม่คีวำมงดงำม
ทำงลกัษณะภูมปิระเทศ ไม่ว่ำจะเป็นทะเลสำบ ภูเขำ 
และศลิปะ วัฒนธรรมทีส่ดุแสนจะงดงำม เขำ้สูเ่มอืงเบลด 

Bled เมืองตำกอำกำศตัง้อยู่รมิทะเลสำบและรมิเทอืกเขำ
แอลป์จู เลียน เป็นทะเลสำบที่มีชื่อเสียงมำกที่สุดใน

ประเทศสโลเวเนีย และไดร้ับกำรขนำนนำมว่ำเป็นไข่มุก
แห่งเทือกเขำแอลป์ น ำท่ำนล่องเรอืชมควำมงำมของ
ทะเลสำบเบลด ตัวทะเลสำบเกดิจำกกำรกดัเซำะของธำร

น ้ ำแข็งโบฮินจ์ (Bohinj Glacier) ในยุคน ้ ำแข็ง  แต่ที่
น่ำสนใจยิ่งกว่ำนั้นคือน ้ำในทะเลสำบ ไม่ไดม้ำจำกกำร

ละลำยของธำรน ้ำแข็ง แต่มำจำกบ่อน ้ำรอ้นใตด้นิหลำย
แห่ง น ้ ำในทะเลสำบนี้จ ึงใสบริสุทธิ์ และไม่กลำยเป็น
น ้ำแข็งในฤดหูนำว เรอืลอ่งผ่ำนปรำสำทเบลด Bled Castle 

ที่ตัง้อยู่บนรมิผำตดิทะเลสำบ เป็นปรำสำทที่เก่ำแก่ทีส่ดุ 
จักรพรรดเิฮนรคิ ที่ 2 แห่งเยอรมัน ยกใหเ้ป็นสถำนทีพ่ัก
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ของบชิอป อัล เบีย่ม แห่งบรเิซน (Bishop Albium of Brixen) ในปี ค.ศ.1004 ไดเ้วลำสมควรเดนิทำงตอ่สู่

กรงุลบูลยิำนำ (Ljubljana) 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรมือ้ค ำ่ ณ ภตัตำคำร / น ำทำ่นเดนิทำงสูท่ีพ่ัก 
พกัที:่  Plaza Hotel Ljubljana / เทยีบเทำ่ระดบัใกลเ้คยีง 

วนัเสำรท์ ี ่20 ต.ค.62(3) ลบูลยิำนำ – ถ ำ้โพสทอยนำ่ – โอปำเทยี(โครเอเชยี) 
เชำ้ บรกิำรอำหำรมือ้เชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

น ำทำ่นเขำ้สูจ่ตัรุสักลำงเมอืงเพรเซเรน เป็นจัตรุัสทีม่คีวำมส ำคญัเชน่เดยีวกบัจัตรุัสบันไดสเปนในกรุงโรม 

มีรูปปั้นของฟรำนซ ์เพรเซเรน กวีที่มีชือ่เสยีงของสโลวีเนีย เป็นสัญลักษณ์ควำมรักชำตแิละเสรีภำพ ใกล ้
จัตุรัสเป็นโบสถ์ในนิกำยฟรำนเซสกัน ศลิปะในแบบอำร์ตนูโว  ท่ำนขึน้ชม ลำนปรำสำทลุบบลยิำน่ำ 
ปรำสำทยุคกลำงทีต่ ัง้อยู่บนเนนิเขำเหนอืใจกลำงเมอืงลูบลยิำนำ่ โดยปรำสำทถูกสรำ้งขึน้เพื่อปกป้อง

อำณำจักรจำกกำรรุกรำนของชำวเตริก์และกบฏ ปัจจุบัน
ปรำสำทลูบลยิำน่ำไดก้ลำยเป็น สถำนที่ท่องเที่ยวทีม่ี 

ควำมส ำคัญทำงดำ้นวัฒนธรรม และยังกลำยเป็นหอชม
เมือง ซึง่ท่ำนจะไดส้มัผัสววิทวิทัศน์อันงดงำมของเมอืง
ไดเ้กอืบทัง้หมด จัตรุัสทีม่คีวำมส ำคญั จัตรุัสเป็นรูปหลอ่

ของฟรำนซ ์เพรเซเรน กวีที่มีชือ่เสยีงของสโลเวเนีย 
(1800 – 1849) เป็นสญัลักษณ์ของคนรักชำต ิรักเ  สรี

ภำพ ใกลจ้ัตุรัสเป็นโบสถน์กิำยฟรำนเซสกันที่มีสชีมพู
ดงึดดูสำยตำ ใชเ้วลำในกำรกอ่สรำ้งประมำณ 14 ปี เป็น
ศลิปะแบบอำรต์นูโว ภำยในมีหอ้งสมุดตัง้แต่ศตวรรษที ่

13 ซึง่มหีนังสอืประมำณ 55,000 เลม่ ไม่ไกลจำกจัตุรัส
มีสะพำน 3 แห่งที่มีชื่อเสียงของเมืองลูบลีอำนำ ที่
ส ำคญัคอื สะพำนมงักร ซ ึง่สรำ้งในปี 1901 เป็นสะพำน

แห่งแรก ๆ ที ่ สรำ้งดว้ยคอนกรีตเสรมิเหล็กขนำดใหญ่
ของยุโรป ทีห่ัวสะพำนทัง้สองฝ่ังประดับดว้ยรูปปั้นมังกร

ในแบบอำรต์นูโว 
เทีย่ง บรกิำรอำหำรมือ้กลำงวนั  ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย น ำคณะเดนิทำงไปเที่ยวชม ถ ้ำโพสทอยน่ำ (50 

ก.ม.) เปิดใหบ้รกิำรมำกวำ่ 188 ปี และมีนักท่องเทีย่ว
มำเยอืนกว่ำ 31 ลำ้นคน เป็นถ ้ำทีส่วยทีส่ดุในยุโรป ภำยใน

ถ ้ำเชื่อมต่อถงึกันเป็นระยะทำงว่ำ 20 กโิลเมตร เขำ้ชม
ภำยในถ ้ำโดยขบวนรถรำงไฟฟ้ำทีเ่ปิดใหบ้รกิำรในปี 1884 
อุณหภมูภิำยในถ ้ำโดยเฉลีย่ 8-10 องศำเซลเซยีส ชมสว่น

ทีใ่หญ่ทีส่ดุภำยในถ ้ำทีเ่รยีกว่ำ Classic Karst ภำยในถ ้ำมี
หินงอกหินยอ้ยหลำกหลำยแบบและสีสันสวยงำมสุด
พรรณนำ มหีอ้งตำ่ง ๆ ภำยในถ ้ำมำกมำยลดหลัน่เป็นชัน้ ๆ 

รำวกับเนรมติ สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองโอพำ
เทีย(60 ก.ม.) น ำท่ำนชมเมือง โอพำเทีย (OPATIJA) 

เมืองทีม่ีสมญำนำมว่ำ “ไข่มุกแห่งทะเลอเดรียตคิ” ซึง่อยู่
ทำงตะวันตกของประเทศ ระหว่ำงทำงลดัเลำะซำ้ยขวำไป
ตำมไหลเ่ขำเคลำ้ ดว้ยววิทะเลอเดรยีตคิทีส่วยงำม “โอพำ

เทยี” มีฐำนะเป็นเมืองตำกอำกำศส ำคัญของเหล่ำขุนนำง
ชัน้ผูใ้หญ่และชนชัน้สงูของออสเตรยี เมอืงนี่คอืเมอืงทีใ่ชช้ือ่ตำมส ำนักสงฆน์กิำยเบเดนกิซ ์ในชว่งศตวรรษที ่

14  น ำท่ำนชมตวัเมอืง แวะถ่ำยรูปกบัรูปปั้น นำงแห่งนกนำงนวล (MAIDEN WITH THE SEAGULL) ซึง่เป็น
รูปปั้นทีแ่กะโดย ZVONKO CAR เป็นรูปสตรีงดงำมทีม่ีนกนำงนวลเกำะอยู่ทีม่ือ ซึง่ถอืว่ำเป็นสญัลักษณ์แห่ง
เมอืง มเีวลำอสิระตำมอัธยำศยัใหท้ำ่นไดเ้ดนิชมเมอืงโอพำเทยีว 

 
ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนพูเิศษ กุง้มงักรรสเลศิ 

พกัที:่  ASTORIA  HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
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วนัอำทติยท์ ี ่21 ต.ค.62(3)  โอพำเทยี – ซำเกรป – ชมเมอืงเกำ่ 
เชำ้ บรกิำรอำหำรมือ้เชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

น ำทำ่นเดนิทำงสูก่รงุซำเกรบ Zagreb เมอืงหลวงของ
ประเทศโครเอเชยี(170 ก.ม.) ดนิแดนแห่งทะเลอะเดรยีตคิ 

ซึง่มคีวำมเกำ่แกแ่ฝงดว้ยเสน่หแ์ละมนตข์ลงั เมอืงซำเกรบเป็น
เมอืงแห่งศลิปวฒันธรรมและเจรญิรุ่งเรอืงมำตัง้แตส่มัยศตวรรษ
ที ่11 ปัจจุบันประชำชนชำวโครแอทมวีถิชีวีติเยีย่งชำวยุโรปที่

เจรญิโดย ทัว่ไป กำรคมนำคมภำยในกรุงซำเกรบสะดวกสบำยนยิม
ใชร้ถรำงเป็นพำหนะ สญัจรนับสบิสำย ทัว่ทัง้เมอืง กรุงซำเกรบ
ประกอบดว้ยเขตเมอืง Upper Town ทีส่รำ้งข ึน้สมัยศตวรรษ

ที ่17 ทีม่ซีุม้ประตหูนิเป็นสญัลกัษณ์ เขต Lower Town  ที่
สรำ้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่19 และเขตเมอืงใหม่ทีส่รำ้งสมัย

หลงัสงครำมโลกครัง้ทีส่อง 
เทีย่ง บรกิำรอำหำรมือ้กลำงวนั  ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย น ำทำ่นชมมหำวหิำรเซนตส์ตเีฟน ทีส่รำ้งในสไตลน์ีโอ

โกธคิ ชมตลำดกลำงเมอืง (Dolac Market) ตลำดกลำงแจง้ที่
เกำ่แก ่มสีสีนัสดใส ขำยไมด้อกไมป้ระดบัและผลไมร้ำคำถกูมำก 

น ำทำ่นสูเ่ขต Upper Town ชมวหิำรเซนตม์ำรก์ (St.Marks 
Church) ทีม่หีลงัคำกระเบือ้งปูเป็นลวดลำยรูปตรำของกองทหำร
แห่งยุคกลำง ถอืเป็นสญัลกัษณ์ส ำคญัของซำเกรบ ชมโบสถป์ระจ ำ

เมอืงเกำ่เซนตแ์คทเธอรนี บรเิวณแห่งนี้ยังเป็นทีต่ัง้ของท ำเนียบ
ประธำนำธบิด ี(President Palace) น ำทำ่นชมจุดชมววิทีท่ำ่น
สำมำรถเห็นกรุง Zagreb ทีห่ลงัคำอำคำรเป็นสแีดงอฐิทัง้เมอืง 

จำกน ัน้น ำทำ่นน ัง่รถรำง (Uspinjaca) ลงสู ่Lower Town 
เชญิทำ่นเทีย่วชมย่ำนธุรกจิกำรคำ้ทีท่นัสมัยทีถ่นนลกิำ (Lica 

Street) แวะชมจัตรุัส Trg Ban Jelacic Square จัตรุัสกลำงเมอืงที่
ลอ้มรอบดว้ยหำ้งรำ้นน ำสมัย แหลง่ชมุชนของชำว Zagreb ชม
อนุสำวรยี ์ผูย้ ิง่ใหญ่ ผูซ้ ึง่ตอ่สูเ้พือ่ควำมอสิระจำกชำวฮังกำรเีมือ่ปี 

ค.ศ. 1848  
ค ำ่ บรกิำรอำหำรมือ้ค ำ่ ณ ภตัตำคำร / น ำทำ่นเดนิทำงสูท่ีพ่ัก 

พกัที:่  Hotel Dubrovnik Zagrab / เทยีบเทำ่ระดบัใกลเ้คยีง 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



CODE : WCE02 
 

 

วนัจนัทรท์ ี ่22 ต.ค.62(5)  อทุยำนแหง่ชำตพิลติวเิซ ่– ซบินิคิ 
เชำ้      บรกิำรอำหำรมือ้เชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ไดเ้วลำพอสมควร น ำทำ่นออกเดนิทำงสูอุ่ทยำนแหง่ชำติ
พลติวเิซ  Plitvice Lakes National Park ระยะทำง 166  

กม. ระหว่ำงทำงผ่ำนเมือง Karlovac และ Slunj ชมธรรมชำติ
และควำมงำมของทวิทัศน์สองขำ้งทำงทีร่ำยลอ้มดว้ยป่ำเขำ
สลับทุ่งหญำ้ฟำร์มเกษตรที่อุดมสมบูรณ์  น ำท่ำนเข้ำชม

อุทยำนแห่งชำตพิลติวเิซ เป็นอุทยำนแห่งชำตหินึง่ใน
แปดของโครเอเชยีทีไ่ดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก
โดยองคก์ำร UNESCO เมือ่ปี 1979 อุทยำนแห่งนี้มีเนื้อที่

กว่ำ 3,000 ตำรำงกโิลเมตร มีทะเลสำบนอ้ยใหญ่ 16 แห่ง 
เชือ่มต่อดว้ยสะพำนไม ้ลัดเลำะระหว่ำงทะเลสำบและเนนิเขำ 

น ำทำ่นเพลดิเพลนิกบัควำมงำมของทะเลสำบและน ้ำตกทีไ่หล
รวยรนิลงสูท่ะเลสำบทัว่ทกุหนทกุแห่ง ทำ่นจะสงัเกตเห็นหญำ้
มอสที่ชุ่มฉ ่ำชั่วนิรันดรก์ำล ชมฝูงปลำแหวกว่ำยในน ้ำใสรำว

กระจกสะทอ้นสคีรำมของทอ้งฟ้ำ แวดลอ้มดว้ยหุบเขำ ตน้ไม ้
ใหญ่ที่ร่มรื่น ชมน ้ำตก The Plitvice Water Fall ที่ใหญ่ที่สุด

ในอุทยำน จำกนั้นน ำท่ำนเดนิลัดเลำะสู่ Donja Jezira เพื่อ
ล่องเรือในทะเลสำบ Jezero Kozjak เต็มอิม่กับควำมงำมของ
ทะเลสำบและหุบเขำ 

เทีย่ง   บรกิำรอำหำรมือ้กลำงวนั  ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย    น ำทำ่นออกเดนิทำงสูเ่มอืงซบินิคิ (ระยะทำง 180 กม.) 

 น ำชมตวัเมอืงชบินิคิ เมอืงเกำ่รมิฝ่ังทะเลอะเดรยีตคิทีไ่ดร้ับ 

อทิธพิลสถำปัตยกรรมจำกเวนสิ  และเป็นศนูยก์ลำงทำงเศรษฐกจิ 
ของ Dalmatia เป็นทีร่วมศลิปะโบรำณยุคกอ่น  ประวัตศิำสตร ์ 

มำกมำย ชมโบสถเ์ซนตจ์ำคอบ (เซนตเ์จมส)์ อันงดงำม ซึง่สรำ้ง 
มำตัง้แตส่มัยเรอเนสซองตใ์นปี ค.ศ.1431 ในสถำปัตยกรรมแบบเว 
นสิ-โกธคิ ผสมศลิปะทอสคำโนเรเนสซองส ์โดยศลิปิน Jura  

Dolmatinae โบสถน์ี้มเีอกลกัษณ์ดว้ยโคมหลงัคำของมหำวหิำร 
ตลอดจนรูปสลกัศรีษะคนประดบัโดดเดน่รอบมหำวหิำร 

ค ำ่      บรกิำรอำหำรมือ้ค ำ่ ณ ภตัตำคำร / น ำทำ่นเดนิทำงสูท่ีพ่ัก 
 
พกัที:่  Punta Hotel / เทยีบเทำ่ระดบัใกลเ้คยีง 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



CODE : WCE02 
 

 

วนัองัคำรที ่23 ต.ค.2562(6) ซบินิคิ – วอดเิซ ่– ทรอเกยีร ์– สปลทิ 
เชำ้ บรกิำรอำหำรมือ้เชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงทรอเกยีร ์/ เมอืง
ทรอเกยีร(์Trogir) เป็นเมืองเก่ำแก่ตัง้แต่

สมัยยุคอำรยธรรมกรกีโรมัน เมือ่ 380 ปีกอ่น
คริสตกำล ตัว เมืองเก่ำ เ ป็นเกำะ เล็ กๆ
เชือ่มต่อกับแผ่นดนิใหญ่ดว้ยสะพำนหนิอัน

เก่ำแก่  บริเวณเกำะมีแนวก ำแพงป้อม
ปรำกำรโบรำณ ชมวหิำรเซนตล์อเรนซห์อ
นำฬกิำเก่ำแก่สมัยศตวรรษที่ 15 ชมจัตุรัส

ภำยในบริเวณเมืองเก่ำ เมืองนี้องค์กำร 
UNESCO ไดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมือ่ปี 

1997 ไดเ้วลำพอสมควร 
เทีย่ง บรกิำรอำหำรมือ้กลำงวนั  ณ ภตัตำคำร   
บำ่ย น ำท่ำนออกเด ินทำงสู่ เ ม ือ ง สปลิท 

(ระยะทำง 27 กม.) น ำชมมอืงสปลทิ 
ชมศำลำวำ่กำรเมอืงสไตลเ์รอเนซองสท์ี่

สรำ้งในศตวรรษที ่15 อำคำรบำ้นเรือน
เก่ำแก่   น ำท่ำนชมย่ำน  People Square 
ศนูยก์ลำงทำงธุรกจิ และกำรบรหิำร เมือ่สมัยศตวรรษ

ที่ 15 แวะชมสิง่ก่อสรำ้งที่มี ชือ่เสยีง เช่น รูปภำพ
แกะสลักสมัย Venetian-Gothic Cambi Palace และ 
Renaissance  Town Hall ทีส่รำ้งข ึน้ในชว่งแรกของ

ศตวรรษที ่15 น ำทำ่นชม พระรำชวงั ดโิอคลเีธีย่น 
(Diocletian Palace)ที่สรำ้งข ึน้จำกพระประสงค์

ของจักรพรรดิด์โิอคลเีธีย่น ทีต่อ้งกำรสรำ้งพระรำชวัง
ส ำหรับบั ้นปลำยชีว ิตของพระองค์ในปี 295 ซึง่ใช ้

เวลำในกำร   ก่อสรำ้งถงึ 10 ปี พระรำชวังแห่งนี้  

UNESCO ไดข้ ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก น ำท่ำนชม
หอ้งโถงกลำงซึง่มีทำงเดนิทีเ่ชือ่มต่อสูห่อ้งอื่นๆ ชม

ลำนกวำ้ง (Peristyle) ซึง่ลอ้มไวด้ว้ยเสำหนิแกรนติ 
3 ดำ้น และเชื่อมต่อดว้ยโคง้เสำที่ตกแต่งดว้ยช่อ
ดอกไมส้ลักอย่ำงวจิ ิตรสวยงำม ชมยอดระฆังแห่ง

วหิำร The Cathedral Belfry แท่นบูชำของเซนตโ์ด
มนัิส และเซนตส์ตำซอิุส ซึง่อยู่ภำยในวหิำรชมจัตุรัส
ป ร ะ ช ำ ชน  (People’s Square) ชม รู ป ปั้ น ข อ ง 

Gregory Of Nin ผูน้ ำศำสนำคนส ำคญัของโครเอเชยี 
ค ำ่ บรกิำรอำคำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร / น ำท่ำนเขำ้สู่ที่

พัก 
พกัที:่  Grand Hotel Park / เทยีบเทำ่ระดบัใกลเ้คยีง 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



CODE : WCE02 
 

 

วนัพธุที ่24 ต.ค.62(7)  สปลทิ – มำล ีสตอน – นอีมุ – ดบูรอฟนคิ – ชมเมอืง 
เชำ้ บรกิำรอำหำรมือ้เชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ท่ำเรือมำล ีสตอน (Mali Ston) ก่อนเดนิทำงถงึ
เมืองมำลี สตอน ท่ำนจะไดข้ำ้มพรมแดน เขำ้สู่ประเทศบอสเนีย 

(แวะถ่ำยรูป) บรเิวณเมืองทีม่ีชือ่ว่ำ เมืองนีอุม เป็นประเทศเพื่อน
บำ้นของโครเอเชยี โดยประชำกรสว่นใหญ่ก็เป็นชำวโครเอเชยี ตอ่
ดว้ยน ำท่ำนเดินทำงขำ้มพรมแดนอีกครั ้งหนึ่งเพื่อกลับเขำ้สู่

ประเทศโครเอเชยี เมือ่ถงึเมอืงมำล ีสตอน น ำทำ่นลอ่งเรอืเยีย่มชม
ฟำรม์เลีย้งหอย ชมขัน้ตอนต่ำงๆ ของกำรเลีย้งหอย ใหท้่ำนไดช้มิ
หอยนำงรมสดๆ จำกทะเลอำเดรยีตกิ พรอ้มดว้ยเครือ่งเคยีง พรอ้ม

จบิไวน์ ชว่ยเพิม่รสชำต ิท่ำมกลำงบรรยำกำศที่สวยงำมของอ่ำว
มำล ีสตอน 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรมือ้กลำงวนั  ณ ภตัตำคำร เมนปูลำทะเลรสเลศิ 
บำ่ย น ำทำ่นเดนิทำงตอ่สู ่เมอืงดูบรอฟนคิ เมืองมรดกโลกที ่แขวน

ตัวอยู่ทำงตอนใตข้องประเทศ ที่พรหมแดนตดิต่อกับประเทศ

บอสเนีย เฮอรเ์ซโกวน่ีำ น ำทำ่นลดัเลำะเลยีบไปตำมชำยฝ่ังทะเลอ
เดรียตคิซึง่ท่ำนจะตื่นตำตื่นใจกับบรรยำกำศรมิชำยฝ่ังทะเล ที่มีบำ้น เรือน

หลังคำกระเบื้องสแีสด สลับตำมแนวชำยฝ่ังเป็นระยะๆ ชมเมอืงดูบรอฟนคิ 
เมอืงหลวงของมณฑล Dubrovnik-Neretva อยูท่ำงตอนใตข้องแควน้ 
Dalmatia ทีอ่งคก์ำร UNESCO ข ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมือ่ปี 1995 นับเป็น

เมอืงสวรรคข์องนักทอ่งเทีย่วอกีเมอืงหนึง่ทีส่วยงำมตดิอันดบัตน้ ของโลก  ซึง่
ในอดตีเมือ่ปี 1991 เมอืงดบูรอฟนคิ ไดเ้ป็นเป้ำหมำยถกูโจมตจีำกกองทหำรยู
โกสลำฟบำ้นเรอืนกว่ำครึง่และอนุสำวรียต์ำ่งๆ ทรุดโทรมเสยีหำย หลงัจำกนัน้

ในปี 1995 ไดม้ีกำรลงนำมในสนธสิญัญำ Erdut สงบศกึ และเริม่เขำ้สูส่ภำวะ
ปกติ UNESCO และสหภำพยุโรป ไดร้่วมกันบูรณะซ่อมแซมเมืองส่วนที่

เสยีหำยขึน้ใหม่ในระยะเวลำอันสัน้ ปัจจุบันเมอืงดบูรอฟนคิกลบัมำสวยงำมอีก
ครัง้ ชมทศันียภำพของเมอืงดบูรอฟนคิ ทีต่ัง้อยู่ตำมรมิฝ่ังทะเล อะเดรยีตคิ ตวั
เมอืงเกำ่มป้ีอมปรำกำรโบรำณควำมยำว 190 เมตรลอ้มรอบ ถอืเป็นสญัลกัษณ์

ของเมอืงทีค่วำมโดง่ดงัเทยีบไดก้บั แกรนดแ์คนนหรอืแกรนดค์ำแนลแห่งเวนสิ 
อสิระทกุทำ่นเดนิเลน่ชมเมอืงหรอืเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตำมอัธยำศยั 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรมือ้ค ำ่ ณ ภตัตำคำร / น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั 
พกัที:่  Neptun Hotel / หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



CODE : WCE02 
 

 

วนัพฤหสัฯที ่25 ต.ค.62(8)        ดบูรอฟนคิ – น ัง่กระเชำ้ชมววิ – ลอ่งเรอืชมอำ่ว – ชมเมอืง   
เชำ้ บรกิำรอำหำรมือ้เชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่สถำนเีคเบลิคำรเ์พือ่ข ึน้กระเชำ้ไฟฟ้ำ สู่ Srd Hill เพื่อชมววิทวิทัศน์ที่คงควำมเป็น
เอกลักษณ์ของบำ้นเมืองหลังคำสแีละควำมงดงำมทะเล

อำเดรียตกิยำมสนี ้ำเงนิของทะเลอำเดรียตกิตัดกับสแีสด
ของกระเบื้องหลังคำเมืองเก่ำ สวยงำมเกนิ จนิตนำกำร
มำกว่ำค ำบรรยำยใดๆ จำกนัน้น ำท่ำนลอ่งเรือพำโนรำม่ำ 

ชมควำมสวยงำมของเมืองเก่ำดูบรอฟนิคใหค้รบทุก
มุมมอง โดยเรือพำโนรำม่ำจะล่องเลยีบก ำแพงเมืองเก่ำ
มุ่งหนำ้สู ่“เกำะล็อกครุม” (Lokrum) ในอดตีสมัยสงครำม

ครูเสด กษัตรยิร์ชิำรด์ใจสงิหแ์ห่ง อังกฤษเคยมำแวะพัก 
ณ เกำะล็อกครุมแห่งนี้ แล่นชมเกำะโดยรอบ ไดเ้วลำ

สมควรน ำทำ่นกลบัสูท่ำ่เรอืดบูรอฟนคิ 
เทีย่ง บรกิำรอำหำรมือ้กลำงวนั  ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย น ำท่ำนเที่ยวชมเมืองดูบรอฟนิค ซงถือว่ำเป็นเมืองที่

สวยงำมตดิอันดับตน้ๆ ของโลก ซึง่ในอดีตเมื่อปี 1991 
เมืองดูบรอฟนคิ ไดเ้ป็นเป้ำหมำยถูกโจมตจีำกกองทหำร

ยูโกสลำฟ บำ้นเรือนกว่ำครึง่ อนุสำวรีย์ต่ำงๆ เสยีหำย 
และทรุดโทรมโดยมกีำรบูรณะเมอืงสวนทีเ่สยีหำยขึน้ใหม่
ในระยะเวลำอันสัน้ ปัจจุบันเมอืงดบูรอฟนคิ ก็กลบัมำสวยงำมอกีครัง้ ชมทศันียภำพของเมอืงซึง่ดบูรอฟนคิมีที่

ตัง้อยู่ตำมแนวชำยฝ่ังทะเลอำเดรียตคิ ตัวเมืองจะเป็นป้อมปรำกำรโบรำณทีถ่อืเป็นสญัลักษณ์ของเมือง ชม
แนวก ำแพงป้อมปรำกำรทีม่ขีนำดกวำ้งขวำงใหญ่โต ทีท่ำ่นสำมำรถขึน้ไปชมควำมงดงำมของตวัเมอืงไดอ้ย่ำง
ดจีำกนัน้ใหท้ำ่นไดถ้ำ่ยรูปทีร่ะลกึบรเิวณจัตรุัสกลำงเมือง

ซึง่เป็นสถำนทีนั่ดพบและประกอบกจิกรรมของชำวเมอืง
ในอดตี รวมถงึสถำนทีล่งโทษผูก้ระท ำผดิดว้ย อสิระให ้

ท่ำนไดถ้่ำยรูปที่ระลกึกับ เสำหินอัศวิน , หอนำฬิกำที่
ตัง้อยู่ปลำยสุดของถนนสำยหลักสรำ้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 
1444 หนำ้ปัดท ำดว้ยเหล็ก มีควำมพเิศษตรงลูกกลมๆ 

ใตห้นำ้ปัดซึง่แทนพระจันทร์บอกขำ้งขึน้ขำ้งแรม ใน
สมัยก่อน และรูปปั้นของ นักบุญ St.Blaise ซึง่มีโบสถ์

ประจ ำเมืองสไตลโ์รมำเนสกแ์ห่งแรกของเมืองเป็นฉำก
หลัง / จำกนัน้น ำท่ำนเดนิข ึน้ “ชมก ำแพงเมืองโบรำณ” 
ชมควำมสวยงำมของแนวหลังคำสีสม้ตระหง่ำนไปทัง้

เมืองเก่ำ ก ำแพงแห่งนี้ มีควำมยำวรวมกันประมำณ 2 
กโิลเมตร ทำ่นจะไดเ้พลดิเพลนิชมควำมสวยงำม โดยว่ำ
กันว่ำใครมำเมืองดูบรอฟนคิแลว้ไม่ไดข้ ึน้มำชมก ำแพง

เมอืงโบรำณแห่งนี้ถอืว่ำมำไม่ถงึดบูรอฟนคิ น ำทำ่นเดนิ
ชมแนวก ำแพงป้อมปรำกำรที่มขีนำดกว้ำงขวำง

ใหญ่โต ที่ท่ำนสำมำรถขึ้นไปเดินชมทัศนียภำพอัน
สวยงำมของเมอืงได ้น ำชม The Cathedral Treasury หนึง่ในโบสถเ์กำ่แกท่ีส่ะสมโบรำณวัตถขุองพ่อคำ้
วำณิช ที่ไดท้ ำกำรคำ้ขำยกับชำวเวนิซในอดีต ชมหอนำฬิกำโบรำณ (Bell Tower Clock) ชม Rector’s 

Palace ศูนยก์ลำงกำรบรหิำรเมืองดูบรอฟนคิในอดตี ทีไ่ดร้ับอทิธพิลจำกสถำปัตยกรรมแบบกรีก-โรมัน น ำ
ทำ่น เขำ้ชม Sponza Palace ทีส่รำ้งขึน้ในครติศตวรรษที ่ 14  ปจัจุบนัเป็นทีเ่ก็บรกัษำเอกสำรโบรำณ

ทีส่ ำคญัๆ รวมถงึจำรกึภำษำละตนิโบรำณ ทีใ่ชเ้ตอืนใจพอ่คำ้วำณิชทำงทะเลใหม้คีวำมซือ่สตัยไ์ม่
คดโกง  น ำท่ำนลัดเลำะตำมซอกซอยระหว่ำงอำคำรบำ้นเรือนเก่ำแก่ภำยในป้อมปรำกำร ชม Dominican 
Monastery Church Of St.Blaise ในสไตลบ์ำร็อค, Fort Of  St.John, ประต ูPile Gate,Ploce Gate เป็นตน้ 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรมือ้ค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนสูเตก๊เนือ้รสเลศิ พรอ้มไวนแ์ดง หรอืเครือ่งดืม่อ ืน่ๆ  
*** หมำยเหต ุทำ่นใดไม่ทำนเนื้อกรุณำแจง้แผนกเซลล ์ทำงบรษัิท จะเปลีย่นเป็นสเตก๊หมูแทน *** 

พกัที:่ Neptun Hotel / หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
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วนัศกุรท์ ี ่26 ต.ค.62(9)         ดบูรอฟนคิ – ชำฟตทั – สนำมบนิ – เวยีนนำ (เปลีย่นเครือ่ง) 
เชำ้ บรกิำรอำหำรมือ้เชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น ำท่ำนชอ้ปป้ิงละลำยเงนิคูน่ำ ก่อนเดนิทำงออกจำกประเทศโครเอเชีย ซื้อของฝำกจำก “Konzum” 
ซุปเปอร์มำร์เก็ตทอ้งถิน่ที่มีสนคำ้หลำกหลำย

มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น “KRAS” ชอ๊คโกแลตทอ้ง
ถิน่ ยี่หอ้ที่เก่ำแก่ที่สุดในยุโรปตะวันออก, ไวน์ 
จำกองุ่นพันธุ์ทอ้งถิน่ “Plavac Mali” คุณภำพ

ระดับเดียวกับไวน์ฝรั่งเศสหรืออิตำเลี่ยน และ
สนิคำ้อื่น ๆ อีกมำกมำย อสิระใหท้ำ่นได ้เลอืกช ้

อปป้ิงตำมอัธยำศัย น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ 

สนำมบนิดูบรอฟนคิ (หำกมกีำรท ำกำรคนื
ภำษกีรณุำแจง้หวัหนำ้ทวัรใ์หท้รำบดว้ย) 

14.55 น.  ออกเดนิทำงกลบัสู ่เวยีนนำ ประเทศ
ออสเตรยี โดยเทีย่วบนิที ่OS 732  

16.25 น. เด ินทำงถึงกรุงเว ียนนำ เมืองหลวงของ

ประเทศออสเตรยี น ำทำ่นตอ่เครือ่งกลบักรงุเทพฯ 
 น ำทำ่นออกเดนิทำงเขำ้สู ่ “Outlet Parndorf”  ใหท้่ำนไดม้ีเวลำเลอืกซือ้สนิคำ้แบรนดเ์นมมำกมำยใน

ร ำคำพิเ ศษ  เช่น  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 ไดเ้วลำอันควรน ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนินำนำชำตเิวยีนนำ เพือ่ท ำ Tax Refund 

(หมำยเหตุ*หำกเกดิกำรลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิหัวหนำ้ทัวร ์มีอ ำนำจตัดสนิใจในกำรชอ้ปป้ิง Outlet Parndorf 
หรอืไม่ชอ้ปป้ิงเพือ่ผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส ำคญั) 

23.20 น. ออกเดนิทำงกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ OS025  

วนัเสำรท์ ี ่27 ต.ค.62(10)      กรงุเทพฯ   
14.20 น. ถงึสนำมบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพ…… 
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หมำยเหต.ุ..โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ,กำรลำ่ชำ้อัน
เนื่องมำจำกสำยกำรบนิ และสถำนกำรณ์ในตำ่งประเทศทีท่ำงคณะเดนิทำงในขณะนัน้ เพือ่ควำมปลอดภยัในกำรเดนิทำง 
โดยบรษัิทฯ ไดม้อบหมำยให ้หัวหนำ้ทวัรผ์ูน้ ำทวัร ์มอี ำนำจตดัสนิใจ ณ ขณะนัน้ทัง้นีก้ำรตดัสนิใจ  จะค ำนงึถงึ

ผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส ำคญั 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ออกเดนิทำงชว่ง         ผูใ้หญพ่กั 
  หอ้งละ 2 ทำ่น 

    เด็กอำยุต ำ่กวำ่ 12 ปี 
    พกักบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น 

เด็กอำยุต ำ่กวำ่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น 

( มเีตยีงเสรมิ ) 

พกัทำ่นเดยีว / หอ้ง 
จำ่ยเพิม่ 

 

18-27 ต.ค. 2562 89,900 89,900 85,900 18,900 

ตอ้งกำรเดนิทำงโดยช ัน้ธุรกจิ Business Class กรณุำสอบถำมรำคำเพิม่เตมิจำกเจำ้หนำ้ทีบ่รษิทัฯ 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ-เวยีนนำ  //  ดบูรอฟนคิ-กรุงเทพฯ (หรอืสลบัประเทศลงกอ่น-หลงั) 
 คำ่รถปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมระบุไวใ้นรำยกำร พรอ้มคนขบัรถทีช่ ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตใหค้นขับรถ
เกนิ 12ช.ม./วัน  

 โรงแรมทีพ่ักตำมระบุหรอืเทยีบเท่ำในระดับเดยีวกนั โรงแรมสว่นใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยู่ใน
แถบทีม่ีอุณหภูมติ ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เท่ำตัว หำกวันเขำ้พักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟรห์รอืกำรประชมุ

ตำ่งๆ อันเป็นผลทีท่ ำใหต้อ้งมกีำรปรับเปลีย่นยำ้ยเมอืง โดยค ำนงึถงึควำมเหมำะสมเป็นหลกั  
 คำ่ธรรมเนยีมในกำรยืน่วซี่ำยุโรปหรอืกลุม่เชงเกน้วซีำ่ และคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ ทำงสถำนทตูไมค่นืใหท้ำ่นไม่วำ่
ทำ่นจะผำ่นกำรพจิำรณำหรอืไมก็่ตำม 

 คำ่อำหำรทีร่ะบุในรำยกำร ใหท้ำ่นไดเ้ลศิรสกบัอำหำรทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ  
 คำ่บรกิำรน ำทวัรโ์ดยหัวหนำ้ทวัรผ์ูม้ปีระสบกำรณ์น ำเทีย่วใหค้วำมรู ้ และคอยดแูลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  

 คำ่ประกนัอุบัตเิหตใุนกำรเดนิทำงวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท 
 คำ่ยกกระเป๋ำใบใหญ่ทำ่นละ 1 ใบ น ้ำหนักไม่เกนิ 20 กก. /กระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดแูลของทำ่นเองไม่เกนิ 7 กก. 
 คำ่ทปิพนกังำนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ ระหวำ่งกำรทอ่งเทีย่วในยุโรป  

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
 คำ่ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7 % และคำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3 %  

 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั อำท ิคำ่โทรศพัท ์, คำ่ซกัรดี , คำ่เครือ่งดืม่และอำหำรนอกเหนือจำกทีร่ะบุในรำยกำร  
 คำ่ผกผันของภำษีน ้ำมันทีท่ำงสำยกำรบนิแจง้เปลีย่นแปลงกะทนัหัน 
 คำ่พนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมทีพ่ัก (ทำงบรษัิทฯไม่ไดจ้ัดใหแ้กท่ำ่นเนื่องจำกป้องกนักำรสญูหำยจำกมจิฉำชพีทีแ่ฝง

ตวัเขำ้มำในโรงแรมทีพ่ัก และเพือ่ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพักส ำหรับทกุทำ่น) 
 คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัร ์ตำมวฒันธรรมกำรบรกิำรแบบสำกลโลก ทำ่นละ 100 บำทตอ่วนั  
เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ และกำรช ำระเงนิ  

• กรุณำจองลว่งหนำ้พรอ้มช ำระงวดแรก 40,000 บำท กอ่นกำรเดนิทำง พรอ้มแฟกซส์ ำเนำหนำ้หนังสอืเดนิทำง Passport  
มำยังบรษัิท และค่ำใชจ้่ำยสว่นทีเ่หลอืกรุณำช ำระก่อนกำรเดนิทำงไม่นอ้ยกว่ำ 14 วัน มฉิะนัน้จะถอืว่ำท่ำนยกเลกิกำร

เดนิทำง 
• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นลว่งหนำ้ 10 วัน ซึง่จะเกดิข ึน้ไดก้็ตอ่เมือ่ไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำงนอ้ย 20 

ท่ำน และหรือ ผูร้่วมเดนิทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพจิำรณำวซี่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซึง่ในกรณีนี้ ทำงบรษัิทฯ ยนิดคีนื

เงนิใหท้ัง้หมดหักคำ่ธรรมเนียมวซีำ่ หรอืจัดหำคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถำ้ทำ่นตอ้งกำร 
• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวรน์ี้ เมื่อเกดิเหตุจ ำเป็น สดุวสิยั จนไม่อำจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหำย สญูเสยีหรือไดร้ับบำดเจ็บ ทีน่อกเหนือควำม รับผดิชอบของหัวหนำ้ทวัรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับำงประกำรเชน่ กำรนัดหยุดงำน ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจล ตำ่งๆ 

• เนื่องจำกรำยกำรทวัรน์ี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกทำ่นสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆตำมรำยกำร หรอืถกูปฏเิสธกำรเขำ้ 

และออกประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทกุกรณี  
• เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิมัดจ ำหรือทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบรษัิทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบรษัิทฯ 

ทำงบรษัิทฯ จะขอถอืว่ำทำ่นรับทรำบและยอมรับในเงือ่นไขตำ่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
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หมำยเหต ุ
• ทำงบรษิทัจะท ำกำรยืน่วซีำ่ของทำ่นก็ตอ่เมือ่ในคณะมผีูส้ ำรองทีน่ ัง่ครบ 20 ทำ่น และไดร้บัควิกำรตอบรบั

จำกทำงสถำนทตู เนื่องจำกบรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสำรตำ่งๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วซีำ่ อำท ิตัว๋เครีอ่งบนิ , หอ้งพักที่

คอนเฟิรม์มำจำกทำงยุโรป ,ประกนักำรเดนิทำง ฯลฯ ทำงทำ่นจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ทำ่น จงึจะสำมำรถยืน่วซีำ่
ใหก้บัทำงทำ่นไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง  

• หำกในช่วงทีท่ำ่นเดนิทำงควิวซีำ่กรุ๊ปในกำรยืน่วซีำ่เต็ม ทำงบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นกำรยืน่วซีำ่เดีย่ว ซึง่ทำง

ทำ่นจะตอ้งเดนิทำงมำยืน่วซีำ่ดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทตู โดยมเีจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทคอย
ดแูล และอ ำนวยควำมสะดวก  

• เอกสำรตำ่งๆทีใ่ชใ้นกำรยืน่วซีำ่ทอ่งเทีย่วทวปียุโรป ทำงสถำนทตูเป็นผูก้ ำหนดออกมำ มใิชบ่รษัิททวัรเ์ป็นผู ้
ก ำหนด ทำ่นทีม่คีวำมประสงคจ์ะยืน่วซีำ่ทอ่งเทีย่วทวปียุโรป กรุณำจัดเตรยีมเอกสำรใหถ้กูตอ้ง และครบถว้นตำมที่
สถำนทตูตอ้งกำร เพรำะจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น บรษัิททวัรเ์ป็นแตเ่พยีงตวักลำง และอ ำนวยควำม

สะดวกในกำรยืน่วซีำ่เทำ่นัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิำรณำว่ำวซีำ่ใหก้บัทำงทำ่น 
• กรณีวซีำ่ทีท่ำ่นยืน่ไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดนิทำงได ้ทำ่นจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยจรงิที่

เกดิข ึน้ดงัตอ่ไปนี ้

o คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่และคำ่ด ำเนนิกำรทำงสถำนทตูจะไม่คนืคำ่ธรรมเนียมใดๆทัง้ส ิน้แมว้่ำจะผ่ำนหรอืไม่ผำ่น
กำรพจิำรณำ 

o คำ่มดัจ ำต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืต ัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกมำจรงิ ณ วนัยืน่วซีำ่ ซ ึง่ตัว๋เป็นเอกสำรทีส่ ำคญัในกำรยืน่วซีำ่ 
หำกทำ่นไม่ผำ่นกำรพจิำรณำ ตัว๋เครือ่งบนิถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมคีำ่ธรรมเนียมทีท่ำ่นตอ้ง
ถกูหักบำงสว่น และสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้ำ่นภำยใน 120 วัน (ตำมกฎของแตล่ะสำยกำรบนิ) ถำ้ยังไม่ออกตัว๋ทำ่นจะ

เสยีแตค่ำ่มัดจ ำตัว๋ตำมจรงิเทำ่นัน้ 
o คำ่หอ้งพกัในทวปียุโรป ถำ้คณะออกเดนิทำงได ้และทำ่นไม่ผำ่นกำรพจิำรณำวซีำ่ ตำมกฎทำ่นจะตอ้งโดนคำ่มัดจ ำ

หอ้งใน 2 คนืแรกของกำรเดนิทำงหำกทำ่นไมป่รำกฏตวัตำมวนัทีเ่ขำ้พัก ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึคำ่หอ้ง 100% 
ในทนัท ีทำงบรษัิทจะแจง้ใหท้ำ่นทรำบ และมเีอกสำรชีแ้จงใหท้ำ่นเขำ้ใจ 

• หำกทำ่นผำ่นกำรพจิำรณำวซีำ่ แลว้ยกเลกิกำรเดนิทำงทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรยดึคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมด 

100% 
• ทำงบรษิทัเร ิม่ตน้ และจบ กำรบรกิำร ทีส่นำมบนิสวุรรณภมู ิกรณีทำ่นเดนิทำงมำจำกตำ่งจงัหวดั หรอื

ตำ่งประเทศ และจะส ำรองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืพำหนะอยำ่งหนึง่อยำ่งใดทีใ่ชใ้นกำรเดนิทำงมำสนำมบนิ ทำง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในสว่นนี ้เพรำะเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยทีน่อกเหนอืจำกโปรแกรมกำรเดนิทำงของ
บรษิทั ฉะน ัน้ทำ่นควรจะใหก้รุป๊ FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ำรองยำนพำหนะ 

เง ือ่นไขกำรยกเลกิ   

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง  45 วัน - คนืคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยุด หรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรนัตี
มดัจ ำกบัสำยกำรบนิ   หรอื กรุป๊ทีม่กีำรกำรนัตคีำ่มดัจ ำทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศ หรอื
ตำ่งประเทศและไมอ่ำจขอคนืเงนิได ้     

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 40 วันขึน้ไป -  เก็บคำ่ใชจ้่ำย ของมัดจ ำทัง้หมด    
 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง  35 วันขึน้ไป  -  เก็บคำ่ใชจ้่ำย  80 % ของรำคำทวัร ์
 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง  25 วัน - เก็บคำ่บรกิำรทัง้หมด 100 % 

 
เอกสำรทีใ่ชใ้นกำรยืน่ขอวซีำ่ VISA  (ตอ้งมำโชวต์วัทีส่ถำนทตูเพือ่สแกนลำยนิว้มอืทกุทำ่น) 

 หนงัสอืเดนิทำงทีเ่หลอือำยุใชง้ำนไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน และมหีนำ้พำสปอรต์ว่ำงอย่ำงนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถำ่ยส ี(ตอ้งถำ่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ฉำกหลงัเป็นสขีำวเทำ่น ัน้ ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ ำนวน 3 รูป ขึน้อยู่กับประเทศที่จะ
เดนิทำง  

 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* คำ้ขำย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เชน่ ใบรับรองจำกกระทรวงพำณชิยห์รอืใบทะเบยีนกำรคำ้ทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทำง อำยุยอ้นหลงัไม่เกนิ 

3 เดอืนนับจำกเดอืนทีจ่ะเดนิทำง *พนกังำนและผูถ้อืหุน้ หนังสอืรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำอังกฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช้ือ่แตล่ะสถำนทตู 
*ขำ้รำชกำรและนกัเรยีน หนังสอืรับรองจำกตน้สงักดั หนังสอืรับรองเป็นภำษำอังกฤษ 

  หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงนิทำ่นละ 1 ฉบบั ( สถำนทตูรบับญัชอีอมทพัยเ์ทำ่น ัน้ สว่นบญัชอี ืน่ๆนอกจำกออมทรพัย์
และเอกสำรแสดงทำงกำรเงนิอืน่ๆ สำมำรถยืน่แนบเพิม่เตมิได ้ท ัง้นีเ้พือ่ใหห้ลกัฐำนกำรเงนิของทำ่นสมบรูณ์ทส่ดุ)  
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* หนงัสอืรบัรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช้ือ่
แตล่ะสถำนทตูพรอ้ม Statement  และ ส ำเนำสมดุเงนิฝำก ออมทรพัย ์โดยละเอยีดทกุหนำ้ ยอ้นหลงั 6 เดอืน กรุณำ

สะกดชือ่ใหต้รงกบัหนำ้พำสปอรต์ และหมำยเลขบัญชเีลม่เดยีวกบัส ำเนำทีท่ำ่นจะใชย้ืน่วซีำ่ (ใชเ้วลำด ำเนนิกำรขอประมำณ 3-
5 วันท ำกำร) 

* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรบัรองบัญชจีำกทำงธนำคำรบดิำหรอืมำรดำ 
*สำม-ีภรรยำทีม่กีำรจดทะเบยีนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงนิรว่มกนัได ้แตใ่หท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชดุ 

 กรณีเด็กอำยุต ำ่กวำ่ 20 ปีบรบิูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดนิทำงกับบดิำ/มำรดำคนใดคนหนึง่ หรือบดิำมำรดำไม่ไดเ้ดนิทำงทัง้

สองคน ตอ้งมจีดหมำยยนิยอมใหเ้ดนิทำงไปตำ่ง ประเทศจำกบดิำ และ มำรดำ ซึง่จดหมำยตอ้งออกโดยทีว่่ำกำรอ ำเภอ 
 ส ำเนำบตัรประชำชน หรอื ส ำเนำสตูบิตัร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 1 ชุด 

 ส ำเนำทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหยำ่ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถำ้ม)ี 1 ชุด 

  กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นกำรถำวร  และ
ถงึแมว้่ำท่ำนจะถูกปฏเิสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่ก็ตอ้งช ำระ
คำ่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้  

 หำกสถำนทูตมกีำรเรยีกสมัภำษณ์ ทำงบรษิทัฯขอควำมรว่มมอืในกำรเชญิทำ่นไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำยและโปรด
แตง่กำยสภุำพ ทัง้นี้ทำงบรษัิทฯ จะสง่เจำ้หนำ้ทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทตูขอเอกสำร

เพิม่เตมิทำงบรษัิทใคร่ขอรบกวนทำ่นจัดสง่เอกสำรดงักลำ่วเชน่กนั  
 กรณีทีท่ำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดว้ซีำ่แลว้ ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตูยกเลกิวซี่ำของ
ทำ่น เนื่องจำกกำรขอวซีำ่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษัิทฯ  

ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะทำ่นทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศ
ตำมทีร่ะบเุทำ่น ัน้ กำรปฏเิสธวซีำ่อันเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซีำ่ปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นกำรยืน่ขอวซีำ่
ทอ่งเทีย่ว ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหักคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิข ึน้จรงิและจะคนืใหท้ำ่นหลงัจำกทวัรอ์อกเดนิทำง

ภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนงึถงึประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของผู ้
เดนิทำงเป็นหลกั 

 
 

 

 


