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Code: ID03-EUR-ITA-HRV-SVN-BIH-EHC-TK-10D-107TK-APR-OCT-74-77-PE0219 

 

10 วนั อติาล ี- โครเอเชยี - สโลวเีนยี – บอสเนยีและเฮอรเ์ซโกวนีา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***โปรโมช ัน่...สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ **** 

ปลายเมษายน – ตลุาคม 2563 

เร ิม่ตน้ที…่. 74,900 บาท 

 

(ไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้ / รวมทปิหวัหนา้ทวัรแ์ละคนขบัรถแลว้)  

เวนสิ - ถ ้ำโพสทอยน่ำ (สโลวเีนยี), ลอ่งเรอืทะเลสำบเบลด, ลบุเบลยีน่ำ, ซำเกรบ (โครเอเชยี),  

อทุยำนพลติวเิซ,่ ซำรด์ำร,์ ซบินิคิ, โทรเกยีร,์ สปลทิ, สตอน, ชมิหอยนำงรมแหง่เมอืงสตอน 

ดบูรอฟนคิ, โมสตำร ์(บอสเนยี และเฮอรเ์ซโกวนีำ), ซำรำเยโว 

 

ราคา 74,900 บาท : 24 เม.ย.-3 พ.ค./ 1-10 พ.ค./ 4-13 พ.ค./ 25 ก.ย.-4 ต.ค./ 2-11 ต.ค./ 9-18 

ต.ค./ 10-19 ต.ค./ 16-25 ต.ค./ 22-31 ต.ค. 

ราคา 77,900 บาท : 29 พ.ค.-7 ม.ิย./ 3-12 ก.ค./ 24 ก.ค.-2 ส.ค. 
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รายละเอยีดเทีย่วบนิกรุป๊ 24 เม.ย./ 1 พ.ค. 

วันเดนิทำง สนำมบนิตน้ทำง สนำมบนิปลำยทำง เทีย่วบนิ เวลำตน้ทำง เวลำปลำยทำง 

วันแรก กรงุเทพฯ (BKK) อสิตันบลู (IST) TK69 23.00 05.20+1 

วันทีส่อง อสิตันบลู (IST) เวนสิ (VCE) TK1867 06.55 08.25 

วันทีเ่กำ้ ซำรำเยโว (SJJ) อสิตันบลู (IST) TK1024 14.15 17.05 

วันทีเ่กำ้ อสิตันบลู (IST) กรงุเทพฯ (BKK) TK64 20.15 09.50+1 

รายละเอยีดเทีย่วบนิกรุป๊เดอืน พ.ค. – ต.ค.  

วันเดนิทำง สนำมบนิตน้ทำง สนำมบนิปลำยทำง เทีย่วบนิ เวลำตน้ทำง เวลำปลำยทำง 

วันแรก กรงุเทพฯ (BKK) อสิตันบลู (IST) TK65 21.45 04.10+1 

วันทีส่อง อสิตันบลู (IST) เวนสิ (VCE) TK1867 06.55 08.25 

วันทีเ่กำ้ ซำรำเยโว (SJJ) อสิตันบลู (IST) TK1024 14.20 17.10 

วันทีเ่กำ้ อสิตันบลู (IST) กรงุเทพฯ (BKK) TK64 20.15 09.50+1 

***ตำรำงเวลำบนิอำจมกีำรเปลีย่นแปลงเวลำได ้ตำมประกำศของสำยกำรบนิ*** 

 

เสน้ทางการทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
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วนัแรก กรงุเทพมหานคร 

19.00 น. คณะพบเจำ้หนำ้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี่เคำน์เตอรเ์ช็คอนิ U (แถว U 14-18) ประตูทำงเขำ้ที ่9 หรอื 10 

อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 4 เคำนเ์ตอรเ์ชค็อนิสำยกำรบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนำมบนิสวุรรณภมู ิ

 (เฉพำะคณะเดนิทำง 24 เม.ย. และ 1 พ.ค. นัดพบ เวลำ 20.00 น.) 

21.45 น. ออกเดนิทำงสู่นครอสิตันบลู ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิ TK 65 (ใชเ้วลำบนิประมำณ 10.15 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกับภำพยนตรห์ลำกหลำยกับ จอทวีสี่วนตัวทุกทีน่ั่ง และสำยกำรบนิฯ มบีรกิำร อำหำรค ่ำและ

อำหำรเชำ้ ระหว่ำงเทีย่วบนิ (เฉพำะคณะเดนิทำง 24 เม.ย. และ 1 พ.ค. เดนิทำงดว้ย TK69 เวลำ 23.00-

05.20* น.) 

 

วนัทีส่อง อสิตนับลู – เวนสิ  

04.10 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิอสิตันบลู (IST) ประเทศตรุก ีแวะเปลีย่นเครือ่ง เทีย่วบนิ TK1867  

06.55 น.  ออกเดนิทำงสู ่สนำมบนิเวนสิ (VCE)โดยเทีย่วบนิ TK1867 (ใชเ้วลำบนิประมำณ 2.30 ช.ม.) 

08.25 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิเวนสิ  

น ำทำ่นผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงเวนสิ เมอืงทีม่เีอกลักษณ์พเิศษสดุ

เมอืงหนึง่ของโลกเปรยีบเสมอืนประตูสูต่ะวันออกของยโุรปในอดตี น ำท่ำนน่ังเรอืสูเ่กำะเวนสิ (เมอืงทีไ่มม่ี

รถยนตว์ิง่ผ่ำน) เมอืงเวนสิไดรั้บสมญำนำมว่ำ “รำชนิีแห่งทะเลเอเดรยีตกิ” (Queen of the Adriatic) เมอืง

แห่งสำยน ้ำ (City of water) เมอืงแห่งสะพำน (City of bridges) เมอืงแห่งแสงสว่ำง (City of light) ให ้

ทำ่นไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทัศน์สองรมิฝ่ังสูเ่กำะเวนสิซึง่มคีวำมงดงำมเป็นอยำ่งยิง่ 

 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่ 

บำ่ย น ำท่ำนชม จัตุรัสเซนตม์ำรโ์คและพระรำชวังดอจจ์ ศูนยก์ลำงของเกำะเวนสิ ผ่ำนชมและแวะถ่ำยรูปบรเิวณ

สะพำนถอนหำยใจ (Ponte Dei Sospiri) ทีเ่ชือ่มระหว่ำงพระรำชวังโบรำณกับเรอืนจ ำโบรำณ ซึง่มตี ำนำน

เล่ำถงึนักรักคำสโนว่ำทีเ่คยถูกคุมขังในคุกแห่งนี้ จำกนัน้ใหท้่ำนไดแ้วะถ่ำยรูปกับ มหำวหิำรเซนตม์ำรโ์ค 

(San Marco Basilica) ซึง่เป็นอำคำรทีผ่สมผสำนสถำปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ อำหรับ โรมันเนสก ์เรเน

ซองส ์ เขำ้ไวด้ว้ยกัน ในมหำวหิำรนี้เชือ่ว่ำเป็นทีบ่รรจุศพของนักบญุเซนตม์ำรก์ อสิระใหท้่ำนไดถ้่ำยรูป

โดยรอบบรเิวณจตรัุสเซนตม์ำรโ์ค หรอืจะ เลอืกชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมทีม่มีำกมำยรำยลอ้มรอบจตุรัส ไม่
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ว่ำจะเป็น Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Hermes, Tods, Prada และอืน่ๆอกีมำกมำย (***รำ้นคำ้

สว่นมำกอำจปิดใหบ้รกิำรในวันอำทติยแ์ละวันหยดุสำกล) ไดเ้วลำน ำท่ำนน่ังเรอืเพือ่เดนิทำงกลับสูฝ่ั่งเวนสิ

เมสเตร ์

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั Antony Palace/or Best Western Quid / or Fourpoint Sheraton **** 

หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ถ า้โพสทอยนา่ – ลอ่งเรอืทะเลสาบเบลด - เมอืงลบุเบลยีนา่ (เมอืงหลวงสโลวเีนยี)  

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  

น ำทำ่นเดนิทำงโดยใชเ้สน้ทำงมอเตอรเ์วย ์ใหท้ำ่นไดเ้พลดิเพลนิกบัทัศนยีภำพสองขำ้งทำงระหวำ่งกำรเดนิ

ทำงเขำ้สูป่ระเทศสโลวเีนยี ท่ำนจะไดส้ัมผัสกับทวิทัศน์ทุ่งหญำ้สลับภเูขำ บำ้นเรอืนแถบชำนเมอืง น ำท่ำน

มุง่หนำ้สูถ่ ้ำโพสทอยน่ำ (Postojna Caverns) (ระยะทำง 198 กม. ใชเ้วลำเดนิทำง 3 ชม.) ตัง้อยูใ่นเขต

พืน้ทีข่องเมอืงโพสทอยน่ำ (Postojna) เป็นถ ้ำทีเ่ปิดใหบ้รกิำรมำกว่ำ 188 ปี น ำท่ำนเขำ้ชมควำมงำมของ 

“ถ ้ำโพสทอยน่ำ” ถ ้ำทีส่วยทีส่ดุในยโุรป ซึง่มอีำยเุกำ่แกก่ว่ำ 2 ลำ้นปี เป็นถ ้ำทีม่คีวำมยำวถงึ 27 กโิลเมตร 

น ำทำ่นเขำ้ชมภำยในถ ้ำโดยขบวนรถรำงไฟฟ้ำ ซึง่ไดเ้ปิดใหบ้รกิำรในปี 1884 อณุหภมูภิำยในถ ้ำโดยเฉลีย่ 

8-10 องศำเซลเซยีส ภำยในถ ้ำมหีนิงอกหนิยอ้ย รถรำงไฟฟ้ำน ำท่ำนผ่ำนล ำธำร เขือ่นเก็บน ้ำใตด้นิ ชมหนิ

งอกหนิยอ้ยหลำกหลำยแบบและสสีันสวยงำมสุดพรรณนำ ภำยในถ ้ำยังมหีอ้งต่ำงๆ มำกมำย ลดหลั่นเป็น

ชัน้ๆ ทำ่นจะไดช้มควำมงำมอนัยิง่ใหญภ่ำยในถ ้ำแหง่นี้ ทีธ่รรมชำตไิดส้รรสรำ้งมำนำนกว่ำลำ้นปี ผ่ำนหลำย

ยคุสมัยและเคยใชเ้ป็นทีพ่ ำนักของทหำรในชว่งสงครำมโลกครัง้ที ่2 เห็นไดจ้ำกร่องรอยกำรสรำ้งสะพำน

เชือ่มภำยในถ ้ำ จำกนัน้น ำทำ่นชมควำมแปลกของปลำมนุษย ์(Human fish) หรอื Olm สิง่มชีวีติขนำดเล็กที่

อำศัยอยู่ในถ ้ำพอสทอยน่ำ ผวิสเีนื้อคลำ้ยมนุษย ์ล ำตัวยำวคลำ้ยงู มแีขนและขำ ถูกคน้พบครัง้แรกเมือ่ปี 

ค.ศ.1768 และอำศัยอยูใ่นทีม่ดื  

 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่ 

บำ่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ทะเลสำบเบลด (Bled Lake) (ระยะทำง 105 กม. ใชเ้วลำเดนิทำง 1.20 ชั่วโมง) 

ทะเลสำบแหง่นีเ้กดิจำกกำรกัดเซำะของธำรน ้ำแข็งโบฮนิจ ์(Bohinj Glacier) ในยคุน ้ำแข็ง น ้ำในทะเลสำบ

ไมไ่ดม้ำจำกกำรละลำยของธำรน ้ำแข็ง แต่มำจำกบอ่น ้ำรอ้นใตด้นิหลำยแห่ง ซึง่ท ำใหน้ ้ำในทะเลสำบนี้ใส



Page 5 of 20 

 

 

 

บรสิุทธิ ์และไม่กลำยเป็นน ้ำแข็งในฤดูหนำว น ำท่ำนล่องเรือทะเลสำบเบลด ซึง่มปีรำสำทเบลด (Bled 

Castle) ตัง้อยูบ่นรมิผำตดิทะเลสำบ เป็นปรำสำททีเ่กำ่แกท่ีส่ดุ จักรพรรดิเ์ฮนรคิที ่2 แห่งเยอรมัน ไดย้กให ้

เป็นสถำนทีพ่ ำนักของบชิอป อัลเบีย่ม แห่ง บรเิซน (Bishop Albium of Brixen) ในปี ค.ศ. 1004 สัมผัส

ทัศนียภำพอันโดดเด่นของเกำะกลำงทะเลสำบที่ลอ้มรอบดว้ยน ้ำทะเลสเีขยีวมรกต เบลดเริม่มชี ือ่เสยีง

ส ำหรับนักทอ่งเทีย่วตัง้แตปี่ ค.ศ. 1885 เมือ่แพทยช์ำวสวสิชือ่ Dr. Arnold Rivli ไดเ้ห็นคณุคำ่ของอำกำศที่

แสนบรสิุทธิแ์ละไดย้ำ้ยมำรักษำคนไขท้ี่เมืองนี้และใชช้วีติอยู่ในเมืองนี้กว่ำ 50 ปี (***กำรล่องเรือใน

ทะเลสำบขึน้กับสภำพอำกำศในวันเดนิทำง หำกสภำพอำกำศไมเ่อือ้อ ำนวย บรษัิทจะคนืค่ำล่องเรอืใหก้ับ

ทกุทำ่นและเดนิชมบรเิวณรอบทะเลสำบแทน) ไดเ้วลำสมควรน ำทำ่นสู ่เมอืงลุบเบลยีน่ำ (Ljubljana) เมอืง

หลวงของประเทศสโลวเีนีย (ระยะทำง 55 กม. ใชเ้วลำเดนิทำง 45 นำท)ี น ำท่ำนสัมผัสบรรยำกำศเมอืง

หลวงทีย่ังคงใหท้่ำนไดเ้ห็นร่องรอยของสถำปัตยกรรมโบรำณ และอทิธพิลของศลิปะสไตลบ์ำโร๊คในเมอืง

ลบุเบลยีน่ำ  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั Fourpoint Sheraton Mons /OR Radisson /OR Austria Trend **** หรอื

เทยีบเทา่ 

***หากโรงแรมในเมอืงลบุเบลยีนา่ไมส่ามารถรองรบัคณะได ้ทางบรษิทัจะจดัทีพ่กัทีเ่มอืงใกลเ้คยีงให้

แทน*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงลบุเบลยีนา่ (เมอืงหลวงสโลวเีนยี) - ซาเกรบ (เมอืงหลวงโครเอเชยี) - อทุยานแหง่ชาตพิลติ

วเิซ ่

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  

 น ำท่ำนชม สะพำนมังกร ทีท่อดขำ้มแม่น ้ำลุบเบลยียำนกิำ้ ผ่ำนชมและแวะถ่ำยรูปกับสถำนที่ส ำคัญต่ำงๆ

ภำยในเมอืงเชน่ ศำลำว่ำกำรเมอืง มหำวหิำรเซนต ์นโิคลัส จำกนัน้น ำท่ำน เขำ้ชมปรำสำทเมอืงเกำ่ (Old 

town castle) ซึง่ตัง้อยูบ่นเนนิสงู โดยน่ังรถรำงขึน้สูเ่นนิเขำ ซึง่สำมำรถมองเห็นทัศนียภำพของเมอืงลุบเบ

ลยีน่ำไดอ้ยำ่งชดัเจน ปรำสำทแห่งนี้สรำ้งในสมัยศตวรรษที่ 11 ในศลิปะสไตลบ์ำโร๊ค และไดท้ ำกำรบรูณะ

ใหมใ่นปี 1990 โดยไดบ้รูณะหอสงูในลักษณะสถำปัตยกรรมแบบโกธคิ ณ จุดนี้ท่ำนสำมำรถชมววิทวิทัศน์

โดยรอบของเมอืงลบุเบลยีน่ำไดใ้นระยะไกล จำกนัน้น ำทำ่นชมยำ่นกำรคำ้ ตลำดสนิคำ้พืน้เมอืงและเดนิเล่น 



Page 6 of 20 

 

 

 

ชมบำ้นเรอืนทีส่วยงำมดว้ยศลิปะบำโร๊ค อสิระใหท้ำ่นถำ่ยรปู หรอื เลอืกซือ้ของฝำกตำมอธัยำศัย จำกนัน้น ำ

ทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงซำเกรบ (Zagreb) (ระยะทำง 145 กม. ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชม.) ผำ่นดำ่นตรวจ

คนเขำ้เมอืง) เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยีดนิแดนแหง่ทะเลเอเดรยีตคิ ซึง่มคีวำมเกำ่แกแ่ฝงดว้ยเสน่ห์

และมนตข์ลัง ซำเกรบเป็นเมอืงแหง่ศลิปวัฒนธรรมและเจรญิรุ่งเรอืงมำตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่11 ปัจจุบันชำว

โครเอเชยี มวีถิชีวีติเยีย่งชำวยโุรปทีเ่จรญิโดยทั่วไป กำรคมนำคมภำยในกรุงซำเกรบสะดวกสบำย นยิมใชร้ถรำง

เป็นพำหนะซึง่มนัีบสบิสำยทั่วทัง้เมอืง กรุงซำเกรบประกอบดว้ยเขตเมอืง Upper Town ทีส่รำ้งขึน้สมัย

ศตวรรษที ่17 ทีม่ซีุม้ประตูหนิเป็นสัญลักษณ์ เขต Lower Town ทีส่รำ้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่19 และเขต

เมอืงใหม ่New Town ทีส่รำ้งหลังสงครำมโลกครัง้ที ่2  

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่  

บำ่ย น ำทำ่นแวะถำ่ยรปู “มหำวหิำรเซนตส์ตเีฟน (St. Stephen Cathedral)” ซึง่มยีอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอด

วหิำรตกแต่งอย่ำงงดงำม สำมำรถเห็นไดจ้ำกทุกมุมในซำเกรบ แต่เดิมเป็นโบสถ์ธรรมดำแต่เพิง่มี

ควำมส ำคัญในปี ค.ศ. 1094 เมือ่กษัตรยิล์ำดสีลำอสุ (King Ladislaus) ไดใ้หพ้ระรำชำคณะยำ้ยทีพ่ ำนักจำก

สสีกั (Sisak) มำยงัซำเกรบแตก่็ถกูกองทัพมองโกลท ำลำยในปี ค.ศ. 1242 เมือ่มองโกลจำกไป มหำวหิำรนี้

ก็ไดรั้บกำรบูรณะใหม่อกีหลำยครัง้ จนกระทั่งรูปร่ำงมหำวหิำรงดงำมในรูปแบบนโิอ-โกธคิ ดังปัจจุบัน ซึง่

ไดรั้บอทิธพิลจำกกำรบรูณะกอ่สรำ้งในปี ค.ศ. 1880 จำกนัน้น ำชมตลำดกลำงเมอืง (Dolac market) ตลำด

กลำงแจง้ทีเ่ก่ำแก่ มสีสีันสดใส มดีอกไมป้ระดับและผลไมร้ำคำถูกวำงขำยมำกมำย น ำท่ำนสู่เขต Upper 

Town โดยขึน้รถรำงไฟ จำกนัน้แวะถำ่ยรปูกบัวหิำรเซนตม์ำรก์ (St. Marks Church) ซึง่ตัง้อยูใ่จกลำงเมอืง

เก่ำซำเกรบ สรำ้งขึน้ในรำวศตวรรษที่ 13 หลังคำมุงดว้ยกระเบือ้งสตี่ำงๆ ซึง่เป็นรูปตรำสัญลักษณ์ของ

ซำเกรบ โครเอเชยี สโลวเีนีย และ ดัลมำเชยี ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นประเทศเดยีวกัน (อดตียโูกสลำเวยี) น ำ

ท่ำนแวะถ่ำยรูปกับ โบสถป์ระจ ำเมอืงเก่ำเซนตแ์คทเธอรนี (St. Catherine) โบสถแ์บบบำโรคสขีำวน่ำ

ประทับใจ น ำท่ำนชมจุดชมววิทีท่่ำนสำมำรถเห็นกรุงซำเกรบทีห่ลังคำอำคำรเป็นสแีดงอฐิทัง้เมอืง น ำท่ำน

แวะชมจัตุรัส Trg Ban Jelacic Square จัตุรัสกลำงเมอืงทีล่อ้มรอบดว้ยหำ้งรำ้นน ำสมัย ชมอนุสำวรยี ์Ban 

Josip Jelacic ผูย้ ิง่ใหญ่ ผูซ้ ึง่ต่อสูเ้พือ่ควำมเป็นอสิระจำกชำวฮังกำเรยีนเมือ่ปี ค.ศ. 1848 จำกนัน้น ำท่ำน

เดนิทำงสู ่อทุยำนแหง่ชำตพิลติวเิซ ่(Plitvice National Park) ซึง่ไดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนจำกองคก์ำรยเูนสโก

ใหเ้ป็นมรดกโลกทำงธรรมชำต ิ (ระยะทำง 135 กม. ใชเ้วลำเดนิทำง 2 ชม.) อทุยำนนี้มพีืน้ทีป่ระมำณ 

29,482 เฮคเตอร ์หรอืประมำณ 295 ตำรำงกโิลเมตร โดย 223 ตำรำงกโิลเมตรเป็นพืน้ทีป่่ำและพืน้น ้ำ

ครอบคลมุประมำณ 2.17 ตำรำงกโิลเมตร มทีะเลสำบสเีธอรค์อยซถ์งึ 16 แหง่ทีม่คีวำมงดงำมแตกตำ่งกนั  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ โรงแรมทีพ่ัก 

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั MIRJANA RASTOKE / OR JEZERO HOTEL/ OR HOTEL LYRA หรอื

เทยีบเทา่ 

***หากโรงแรมในเขตอทุยานพลติวเิซไ่มส่ามารถรองรบัคณะได ้ทางบรษิทัจะจดัทีพ่กัทีเ่มอืงใกลเ้คยีงให้

แทน*** 
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วนัทีห่า้ เขา้ชมอทุยานแหง่ชาตพิลติวเิซ ่– ซาดาร ์

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  

 น ำท่ำนเขำ้ชมควำมงำมของอทุยำน น ำท่ำนสู ่Lower lake โดยล่องเรอืขำ้มทะเลสำบ Jezero Kozjak ซึง่

เป็นทะเลสำบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยำนแห่งนี้ อีกทัง้ยังเป็นทะเลสำบที่เชือ่มระหว่ำงอุทยำนตอนล่ำงขึน้สู่

ทะเลสำบชัน้บนของอทุยำน เพลดิเพลนิกับธรรมชำตอิันงดงำมและควำมอลังกำรของ Lower lake ที่

ประกอบดว้ยทะเลสำบ Milanovac, Gavanovac และ Kaluderovac เป็นตน้ น ำท่ำนเดนิชมทะเลสำบต่ำงๆ 

ตำมทำงเดนิสะพำนไมท้ีเ่ชือ่มแต่ละทะเลสำบเขำ้ดว้ยกัน แลว้เดนิสู ่Veliki Slip ชมน ้ำตกทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

อทุยำนทีม่คีวำมสูงถงึ 70 เมตร (แนะน ำใหท้่ำนสวมรองเทำ้ผำ้ใบ หรอื รองเทำ้ทีส่วมใสส่บำย เนื่องจำก

ตอ้งเดนิชมควำมงำมของธรรมชำตภิำยในอทุยำน) 

 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่  

บำ่ย น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงซำดำร ์(Zadar) (ระยะทำง 150 กม. ใชเ้วลำเดนิทำง 2 ชม.) เมอืงทีม่ปีระวัตศิำสตร์

มำกว่ำ 3,000 ปีมำแลว้ และเป็นเมอืงท่ำส ำคัญซึง่ตัง้อยูบ่นคำบสมทุรขนำดใหญ่ของทะเลเอเดรยีตคิ ทีม่ี

บทบำทมำตัง้แต่สมัยโรมันจนถงึปัจจุบัน น ำท่ำนชมตัวเมอืงซำดำร ์ น ำท่ำนถ่ำยรูปกับโบสถส์ ำคัญประจ ำ

เมอืงโบสถอ์นำสตำเชยี The Cathedral of St. Anastasia เป็นโบสถโ์รมนัคำทอลกิสรำ้งขึน้ในสมยัศตวรรษ

ที ่5-6 ในยุคโรมำเนสก ์เป็นโบสถท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในแควน้ดัลมัลเชยี อย่ำงไรก็ตำมโบสถแ์ห่งนี้ไดรั้บควำม

เสยีหำยจำกสงครำมศำสนำในปี 1202 ครัง้นัน้เมอืงซำดำรถ์กูโจมตโีดยชำวเวนสิ ซึง่ไดรั้บควำมเสยีหำยเป็น

อย่ำงมำก และไดถู้กบูรณะใหม่ทัง้หมดในศตวรรษที่ 13 “โบสถอ์นำสตำเชยี” ไดช้ือ่ว่ำเป็นโบสถท์ีส่ ำคัญ

มำกเนื่องจำกพระสันตปำปำ ถงึ 2 พระองคค์อื พระสันตปำปำอเล็กซำนเดอรท์ี ่3 ไดเ้สด็จเยอืนในปี 1177 

และพระสนัตปำปำจอหน์พอลที ่2 ไดเ้สด็จเยอืนโบสถน์ีใ้นปี 2003 ซึง่เป็นกำรเยอืนต่ำงประเทศครัง้สดุทำ้ย

ของพระองคท์่ำน น ำท่ำนเขำ้ชม โบสถ์เซนต ์โดแนท ซึง่เป็นโบสถส์ ำคัญประจ ำเมอืงอกีแห่งหนี่ง ชม

โรมันฟอรัมหรอืยำ่นชมุชนของโรมันเมือ่สองพันปีกอ่นทีนั่กโบรำณคดไีดใ้ชค้วำมอตุสำหะในกำรขุดคน้พบ

หลักฐำนส ำคัญตำ่งๆทัง้ทีอ่ยูอ่ำศัยชำวโรมนั 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ โรงแรมทีพ่ัก 

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั CLUB FUMINATION BORIK หรอื DIADORA หรอื KOLOVARE **** หรอื

เทยีบเทา่ 

***หากโรงแรมทีเ่มอืงซาดารไ์มส่ามารถรองรบัคณะได ้ทางบรษิทัจะจดัทีพ่กัทีเ่มอืงใกลเ้คยีงใหแ้ทน*** 
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วนัทีห่ก ซบินิคิ – โทรเกยีร ์- สปลทิ  

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงซบินิคิ (Sibenik) (ระยะทำง 90 กม. ใชเ้วลำเดนิทำง 1.30 ชม.) เมอืงรมิทะเลเอเดรี

ยตกิถกูบนัทกึในเอกสำรตัง้แต่ ค.ศ. 1066 ในชือ่แคสทรัม ซบีนีซิ ี(Castrum Sebenici) เตบิโตจำกอทิธพิล

ภำยใตก้ำรปกครองของฮังกำเรยีน-โครแอต-เวเนเชยีน น ำท่ำนเขำ้ชม มหำวหิำรเซนตจ์ำคอบ สรำ้งขึน้ใน

ระหวำ่งปีค.ศ. 1431-1535 เป็นสถำปัตยกรรมผสมผสำนกนัระหวำ่ง 3 ศลิปกรรม คอื ดัลเมเชยีน ศลิปะทำง

เหนอืของอติำล ีและทัสคำน ีสถำปนกิ 3 ท่ำนไดใ้ชเ้ทคนคิชัน้สงูในกำรสรำ้งหอ้งโถงสงูใหญ่ และโดมครึง่

วงกลม ทัง้วหิำรลว้นสรำ้งดว้ยหนิทัง้หมด สะทอ้นใหเ้ห็นถงึอทิธพิลของศลิปะโกธคิและศลิปะเรอเนสซองส์

ผสมผสำนกันอย่ำงกลมกลนื โดยองคก์ำรยูเนสโกไดย้กย่องใหม้หำวหิำรแห่งนี้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 

2000 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่  

บำ่ย น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงโทรเกยีร ์(Trogir) (ระยะทำง 50 กม. ใชเ้วลำเดนิทำง 45 นำท)ี เมอืงขนำดเล็กบน

เกำะทีต่ัง้อยู่เกอืบชดิกับแผ่นดนิใหญ่ เป็นเมอืงเก่ำแก่ตัง้แต่สมัยยุคอำรยธรรมกรกีโรมันเมือ่ 380 ปีก่อน

ครสิตกำล และไดพ้ัฒนำบำ้นเรอืนตำมผูป้กครองแต่ละยุคสมัย ยคุกำรปกครองของอำณำจักรเวนสิ ไดรั้บ

อทิธพิลจำกศลิปะสไตลเ์รเนซองคแ์ละบำโรค สำมำรถเห็นอำคำรบำ้นเรอืน โบสถ ์สถำนทีส่ ำคัญต่ำงๆ ที่

สรำ้งขึน้ในแบบศลิปะดังกลำ่ว สถำปัตยกรรมเหลำ่นีถ้กูดแูลอยำ่งดตีกทอดมำถงึปัจจบุนั ซึง่องคก์ำรยเูนสโก

ไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้มอืงโทรเกยีรเ์ป็นมรดกโลกในปี 1997 น ำทำ่นชม เขตเมอืงเกำ่ สมัผัสอำคำร บำ้นเรอืน ที่

ไดรั้บอทิธพิลจำกสถำปัตยกรรมกรกีและโรมันโบรำณ เชน่ ประตูเมอืง “Kopnena Vrata” ซึง่ไดบ้รูณะขึน้

ใหมใ่นสมยัศตวรรษที ่16 น ำทำ่นแวะถำ่ยรูปกับ “มหำวหิำรเซนตล์อเรนซ”์ ซึง่สรำ้งขึน้ในศตวรรษที ่12 ใช ้

เวลำกอ่สรำ้งนับสบิปี จุดเด่นของมหำวหิำรแห่งนี้คอืประตูทำงเขำ้ทีแ่กะสลักเป็นเรือ่งรำวต่ำงๆ อยำ่งวจิติร

ตระกำรตำ น ำทำ่นแวะถำ่ยรปูกบัหอนำฬกิำ (Foggia And Of Clock Tower) ทีส่รำ้งขึน้ในศตวรรษที ่14 ชม

จัตรัุสภำยในบรเิวณเมอืงเกำ่ แวะถำ่ยรปูกบั ป้อมเซนตม์ำรค์ ซึง่สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1430 ตัง้ตระหง่ำนอยูร่มิ

ชำยฝ่ังทะลเอเดรยีตกิ ในอดตีใชเ้ป็นก ำแพงป้องกันภัยจำกขำ้ศกึทีเ่ขำ้มำรุกรำนทำงทะเล ไดเ้วลำน ำท่ำน

เดนิทำงสู ่เมอืงสปลทิ (Split) (ระยะทำง 30 กม. ใชเ้วลำเดนิทำง 30 นำท)ี เมอืงใหญเ่ป็นอนัดับ 2 รองจำก

ซำเกรบ ซึง่อยู่ในแควน้ดัลเมเชยี อันเป็นตน้ก ำเนดิของสุนัขพันธุด์ัลมำเชีย่นทีโ่ด่งดัง น ำท่ำน เทีย่วชม

เมอืงสปลทิ ทีส่รำ้งรำยลอ้มพระรำชวังดโิอคลเีธีย่น ประกอบดว้ย ศำลำวำ่กำรเมอืงสไตลเ์รเนซองค ์สรำ้งใน

สมยัครสิตศ์ตวรรษที ่15 อำคำรบำ้นเรอืนเกำ่แกต่ำ่งๆ ชมยำ่น People Square ศูนยก์ลำงทำงธุรกจิและกำร

บรหิำร น ำท่ำน เขำ้ชมพระรำชวังดโิอคลเีธีย่น (Diocletian Palace) องคก์ำรยเูนสโก (UNESCO) ได ้

ประกำศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 สรำ้งขึน้จำกพระประสงคข์องจักรพรรดิด์โิอคลเีธีย่นแห่งโรมัน ซึง่

ตอ้งกำรสรำ้งพระรำชวังส ำหรับบัน้ปลำยชวีติของพระองค์ หลังจำกสละบัลลังก์ ภำยในพระรำชวัง

ประกอบดว้ย วหิำรจูปิเตอร์ สสุำนใตด้นิทีม่ชี ือ่เสยีง (Catacombas) และวหิำรต่ำงๆ น ำท่ำนชมหอ้งโถง

กลำงซึง่มทีำงเดนิทีเ่ชือ่มต่อสูห่อ้งอืน่ๆ ชมลำนกวำ้ง (Peristyle) ซึง่ลอ้มดว้ยเสำหนิแกรนติ 3 ดำ้น และ
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เชือ่มต่อดว้ยโคง้เสำที่ตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลักอย่ำงวจิติร สวยงำม ชมยอดระฆังแห่งวหิำร The 

Cathedral Belfry แทน่บชูำของเซนตโ์ดมนัิส และเซนตส์ตำดอิสุซึง่อยูภ่ำยในวหิำร  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่  

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั ATRIUM HOTEL / OR RADISSON BLU OR PRESIDENT SOLIN**** หรอื

เทยีบเทา่ 

***หากโรงแรมทีเ่มอืงสปลทิไมส่ามารถรองรบัคณะได ้ทางบรษิทัจะจดัทีพ่กัทีเ่มอืงใกลเ้คยีงใหแ้ทน*** 

 

 

วนัทีเ่จ็ด สตอน - ดบูรอฟนคิ  

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  

น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงสตอน (Ston) (ระยะทำง 186 ก.ม. ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืง

ที่ตัง้อยู่ทำงตะวันตกเฉียง เหนือของเมอืงดูบรอฟนิค เป็นเมอืงที่มชี ือ่เสยีงในเรื่องของหอยนำงรมและ

ผลติภณัฑจ์ำกหอยนำงรมสดๆ จำกทะเลเอเดรยีตกิตืน่ตำตืน่ใจไปกบับรรยำกำศรมิชำยฝ่ังทะเลทีม่บีำ้นเรอืน

หลังคำกระเบือ้งสแีสด สลับตำมแนวชำยฝ่ังเป็นระยะสู่สตอน หมู่บำ้นทีส่งบเสงีย่มตัง้อยู่รมิฝ่ังบรเิวณโคง้

อำ่วกวำ้ง เปรยีบเสมอืนเป็นดำ่นหนำ้ของเมอืงดบูรอฟนคิ ในอดตีมคีวำมเจรญิรุง่เรอืงจำกกำรคำ้เกลอื ดังนัน้

ก ำแพงป้องกันจงึมคีวำมจ ำเป็น ซึง่สำมำรถมองเห็นก ำแพงโบรำณนี้ไดจ้ำกระยะไกลในปัจจุบัน สตอนใน

อดตีอยูใ่ตก้ำรปกครองของโรมัน จนกระทั่งถูกท ำลำยโดยพวกโกล ผ่ำนชมสถำปัตยกรรมสิง่ก่อสรำ้งทำง

โบรำณคด ีและรอ่งรอยของควำมเจรญิรุง่เรอืงในอดตี พรอ้มเก็บบนัทกึภำพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่ พรอ้มลองชมิหอยนำงรมสดจำกฟำรม์ในเมอืงสตอน 

บำ่ย น ำทำ่นเดนิทำงเลยีบชำยฝ่ังทะเลเอเดรยีตกิสู ่เมอืงมรดกโลกดบูรอฟนคิ Dubrovnik (ระยะทำง 54 กม. ใช ้

เวลำเดนิทำง 1 ชม.) ตืน่ตำตืน่ใจกับบรรยำกำศรมิชำยฝ่ังทะเล ทีม่บีำ้นเรอืนหลังคำกระเบือ้งสแีสด สลับ

ตำมแนวชำยฝ่ังเป็นระยะๆ เมอืงดูบรอฟนคิไดช้ือ่ว่ำเป็นหนึง่ในเมอืงเก่ำทีส่วยทีสุ่ดในยุโรป สมญำนำม 

“ไขม่กุแห่งทะเล เอเดรยีตกิ” เป็นเมอืงทีม่อี ำนำจทำงทะเลตัง้แต่ศตวรรษที่ 13 และมคีวำมเจรญิรุ่งเรอืง

ทำงกำรคำ้ จงึไดส้รำ้งควำมยิง่ใหญ่ใหโ้ดดเด่น ดว้ยกำรตกแต่งพระรำชวัง สรำ้งโบสถ ์ วหิำร จัตุรัส น ้ำพ ุ

และบำ้นเรอืนต่ำงๆ และไดรั้บกำรบรูณะและปรับเปลีย่นอยำ่งงดงำมตำมยคุสมัย เสน่หข์องเมอืงอยู่ทีเ่ขต

เมอืงเกำ่ (Old Town) ซึง่ตัง้อยูภ่ำยในก ำแพงโบรำณสงูตระหง่ำนโอบลอ้มโดยรอบ ซึง่สรำ้งในศตวรรษที ่

13 เพือ่ป้องกนัภยัจำกศัตร ูเชน่ อำหรับ เวเนเชยีน มำชโีดเนยีน และเซริบ์ ภำยในเขตเมอืงเกำ่เป็นทีต่ัง้ของ
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สถำปัตยกรรมมำกมำยและสิง่กอ่สรำ้งโบรำณต่ำงๆ องคก์ำรยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้มอืงดูบรอฟนคิเป็นม

รดกโลกในปี ค.ศ.1979 

 

น ำท่ำนชมทัศนียภำพของเมอืงดูบรอฟนคิ ทีต่ัง้อยู่ตำมรมิฝ่ังทะเลเอเดรยีตคิ ตัวเมอืงเก่ำมป้ีอมปรำกำร

โบรำณควำมยำว 190 เมตรลอ้มรอบ ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงทีค่วำมโดง่ดังเทยีบไดก้ับแกรนดแ์คนยอ่น

หรอืแกรนดค์ำแนลแห่งเวนสิ น ำท่ำนเดนิลอดประตู Pile Gate ทีม่รีูปปั้นของนักบญุ เซนตเ์บลส นักบุญ

ประจ ำเมอืง เพือ่เขำ้สูใ่จกลำงเมอืงเกำ่ ชมน ้ำพุ Onofrio ซึง่ตัง้เป็นเกยีรตแิกส่ถำปนกิผูส้รำ้งน ้ำพุแห่งนี้ น ำ

ทำ่นชม The Cathedral หนึง่ในโบสถเ์กำ่แกป่ระจ ำเมอืงเกำ่ทีส่ะสมโบรำณวัตถขุองพอ่คำ้วำณชิทีไ่ดท้ ำกำร

คำ้ขำยกับชำวเวนชิในอดตี น ำท่ำนถ่ำยรูปกับหอนำฬกิำโบรำณ (Bell Tower Clock) จำกนัน้น ำท่ำนแวะ

ถ่ำยรูปกับ พระรำชวังเรคเตอร ์ (Rector’s palace) พระรำชวังทีส่รำ้งขึน้โดยผสมผสำนศลิปะทัง้แบบโกธคิ 

เรเนซองสแ์ละบำโร๊ค ไดเ้วลำน ำทำ่นแวะถำ่ยรปูกบั สปอนซำ พำเลส (Sponza Palace) สรำ้งขึน้โดยศลิปะ

แบบโกธคิ เรเนซองส ์ในสมยัศตวรรษที ่15 ปัจจบุนัไดใ้ชเ้ป็นทีจั่ดเก็บเอกสำรและส ำนักงำนสว่นรำชกำร น ำ

ท่ำนเดนิผ่ำนถนนสตรำดัน ถนนสำยหลักยำวกว่ำ 398 เมตร ทีส่องขำ้งทำงรำยลอ้มไปดว้ยอำคำรสไตล์

โรมนั โกธคิ และรำ้นคำ้ รำ้นกำแฟ รำ้นไอศกรมี รำ้นขำยของทีร่ะลกึตำ่งๆมำกมำย อสิระใหท้ำ่นชอ้ปป้ิงตำม

อธัยำศัย 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่  

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั ADRIA HOTEL / OR SHERATON/ OR CROATIA HOTEL**** หรอื

เทยีบเทา่ 

***หากโรงแรมทีเ่มอืงดบูรอฟนคิไมส่ามารถรองรบัคณะได ้ทางบรษิทัจะจดัทีพ่กัทีเ่มอืงใกลเ้คยีงใหแ้ทน*** 

 

วนัทีแ่ปด โมสตาร ์(บอสเนยีและเฮอรเ์ซโกวนีา) 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงโมสตำร์ (Mostar) (ระยะทำงประมำณ 150 กม. ใชเ้วลำเดนิทำง 4 ชม) อกีหนึง่

เมอืงประวัตศิำสตรท์ีม่ชี ือ่เสยีงทำงดำ้นกำรท่องเทีย่ว เป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ ำคัญของประเทศบอสเนียและ

เฮอรเ์ซโกวนีำ มขีนำดเป็นอับดับที ่5 ของประเทศ ตัง้อยูใ่นหุบเขำของแมน่ ้ำเนเรตวำ(Neretva River) น ำ

ท่ำนชมควำมงดงำมและควำมเกำ่แกข่อง สะพำน โบรำณ หรอื สตำร ีมอสต ์สะพำนทีถู่กสรำ้งขึน้จำกหนิ 

โดยมคีวำมสูงจำกระดับน ้ำซึง่วัดไดใ้นชว่งฤดูรอ้น ประมำณ 21 เมตร สะพำนโบรำณ สตำรี มอสต์ (Old 
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Bridge Stari Most) ถูกสรำ้งขึน้โดยชำวออตโตมันในชว่งศตวรรษที ่16 และไดถู้กท ำลำยไปในปี ค.ศ. 

1993 ต่อมำในปี ค.ศ. 2004 สะพำนเก่ำและอำคำรหลำยหลังในเมอืงเก่ำ ในบรเิวณใกลเ้คยีงก็ไดรั้บกำร

บรูณปฏสิังขรณ์ขึน้ใหม่ โดยไดรั้บควำมชว่ยเหลอืจำกคณะกรรมกำรวชิำกำรระหว่ำงประเทศของยูเนสโก 

องคก์ำรยเูนสโก (UNESCO) ไดข้ึน้ทะเบยีนสะพำนโบรำณรวมไปถงึบรเิวณพืน้ทีใ่กลเ้คยีงทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ

ของสะพำนใหอ้ยูใ่นรำยชือ่มรดกโลกของบอสเนยีและเฮอรเ์ซโกวนีำเมือ่ปี ค.ศ.2005  

 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่  

บำ่ย น ำท่ำนชม ยำ่นเมอืงเกำ่ (Old Town) เพือ่ชืน่ชมเหล่ำอำคำรบำ้นเรอืนซึง่ส่วนใหญ่ลว้นสรำ้งขึน้ในแบบ

สถำปัตยกรรมแบบพรี-ออตโตมัน ออตโตมันตะวันออก เมดเิตอรเ์รเนียนและยโุรปตะวันตก น ำท่ำนเขำ้ชม 

มสัยดิโกสกี ้เมหเ์มด ปำซำ่ (Koski Mehmed Paša Mosque) มสัยดิออตโตมนัขนำดเล็ก ทีถ่กูสรำ้งขึน้ใหม่

ในปี ค.ศ. 1751 หลังถกูท ำลำยลงชว่งสงครำมบอสเนยี สิง่ทีโ่ดดเด่นทีส่ดุของมัสยดิคอืหอคอยสเุหร่ำทีต่ัง้

สงูตระหงำ่นเหนอืตัวเมอืงซึง่วำ่กนัวำ่ยอดหอคอยสำมำรถมองววิระยะไกลไดถ้งึ 3 กโิลเมตร (**มัสยดิอำจ

ปิดใหเ้ขำ้ชม หำกมกีำรประกอบพธิีกรรมทำงศำสนำ) น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงซำรำเยโว (Sarajevo) 

(ระยะทำงประมำณ 129 กม. ใชเ้วลำเดนิทำง 2.45 ชม. เป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุและเป็นเมอืงหลวงของประเทศ

บอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีำ มปีระชำกรอำศัยอยูใ่จกลำงเมอืงเพยีงรำว 275,000 คน และกระจำยตัวอำศัย

อยู่รอบนอกอกีรำว 555,000 คน เมอืงซำรำเยโวถูกขนำนนำมว่ำเป็น “นครเยรูซำเล็มแห่งยโุรปและบอล

ขำ่น” นอกจำกนี้ยังเคยถูกจัดอันดับเป็นหนึง่ในเมอืงทีน่่ำมำท่องเทีย่วอันดับตน้ๆโดย LONELY PLANET 

เมื่อปี ค.ศ.2010 เนื่องจำกประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำ ศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงกำรผสมผสำนของ

สถำปัตยกรรมหลำกหลำยรูปแบบตัง้แต่ในอดีตกำล ซึง่ไดรั้บอทิธพิลมำจำก 3 ยุคสมัยดว้ยกัน คือ ยุค

จักรวรรดอิอตโตมัน ยุคจักรวรรดอิอสเตรยี-ฮังกำร ีและยคุทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรปกครองของยูโกสลำเวยี เมอืง

ซำรำเยโวเคยเป็นหนึง่ในเมอืงศนูยก์ลำงทีม่สี ำคัญเป็นอยำ่งยิง่ของจักรวรรดอิอตโตมันในชว่งศตวรรษที ่15 

และยังถูกบันทกึเป็นเมอืงแรกในทวปียุโรป และเมอืงทีส่องในโลก ทีม่รีถรำงไฟฟ้ำวิง่พำดผ่ำนกลำงเมอืง

เมือ่ปี ค.ศ.1885  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำในโรงแรมทีพ่ัก 

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั HILLS HOTEL / OR NOVOTEL / OR IBIS STYLE **** หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่กา้ ซาราเยโว - อสิตนับลู 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำท่ำนชม ยำ่นเมอืงเกำ่ BASCARSIJA อดตีเคยเป็นยำ่นบำซำรเ์กำ่แกข่องยคุออตโตมัน ปัจจุบันเป็นถนน

สำยหลักของเมอืงซำรำเยโว ตัง้อยูใ่นส่วนเมอืงเก่ำของซำรำเยโว ออกแบบในสไตลอ์อตโตมัน-เตอรก์ชิ 

เต็มไปดว้ยรำ้นคำ้ของที่ระลึก รำ้นกำแฟ บำซำร์ที่ขำยสนิคำ้หลำกหลำยชนิด ต่อดว้ย ย่ำนเมืองเก่ำ

ซำรำเยโว (STARI GRAD) ยำ่นทีม่สีถำปัตยกรรมหลำกหลำยสไตล์ อำทเิชน่ สถำปัตยกรรมแบบบอสเนีย 

ออตโตมัน ออสโตร-ฮังกำเรยีน เป็นตน้ เป็นทีต่ัง้ของสถำนทีส่ ำคัญทำงศำสนำหลำยแห่ง น ำท่ำนเขำ้ชม

ควำมงดงำมของ สเุหร่ำ GAZI HUSREV-BEG MOSQUE ซึง่ไดช้ือ่ว่ำเป็นสเุหร่ำแบบออตโตมันทีส่ ำคัญ

ทีส่ดุในเมอืงซำรำเยโว ชม มหำวหิำรประจ ำเมอืงซำรำเยโว (THE CATHEDRAL OF JESUS HEART) เป็น

มหำวหิำรทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนิำ เป็นทีป่ระจ ำต ำแหน่งของพระรำชำคณะของ

เมอืง เป็นสถำปัตยกรรมแบบนีโอ-กอธคิ สรำ้งในชว่งปี ค.ศ.1884-1889 น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับโบสถค์รสิต์

ออโธด๊อกซท์ีส่รำ้งอยำ่งยิง่ใหญ ่ภำยในบรเิวณเดยีวกนั รวมถงึโบสถข์องชำวยวิหรอืซนีำกอฟ ขนำดใหญ่ที่

สรำ้งอยูภ่ำยในยำ่นนี้ น ำท่ำนชม สะพำนลำตนิ (LATIN BRIDGE) ซึง่เป็นจุดทีอ่ำรค์ ดยคุ ฟรำนซ ์เฟอรด์ิ

นำนด ์(Franz Ferdinand) รัชทำยำทแห่งรำชวงศอ์อสเตรยีถูกลอบปลงพระชนมใ์นวันที ่28 มถิุนำยน 

1914 โดยชำวซำรำเยโวนำยหนึง่ จนกลำยเป็นชนวนเหตใุนกำรเกดิสงครำมโลกครัง้ที ่1 

11.30 น. น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิซำรำเยโว 

***หลงัท าการเช็คอนิแลว้ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนัภายในสนามบนิตามอธัยาศยั*** 

14.15 น. ออกเดนิทำงจำกสนำมบนิซำรำเยโวสูส่นำมบนิอสิตันบลู โดยเทีย่วบนิที ่TK1024 (ใชเ้วลำบนิ 2 ชม.) 

 บรกิำรอำหำร เครือ่งดืม่ และพักผอ่น บนเครือ่งบนิ 

17.05 น. เดนิทำงมำถงึกรงุอสิตันบลู แวะเปลีย่นเครือ่ง อสิระใหท้ำ่นชอ้ปป้ิงใน DUTY FREE SHOP ภำยในสนำมบนิ 

20.15 น. ออกเดนิทำงสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 64 (ใชเ้วลำบนิประมำณ 9 ชัว่โมง)  

 สำยกำรบนิฯ มบีรกิำรอำหำร 2 รอบ คอื อำหำรค ำ่ และ อำหำรเชำ้ 

 

วนัทีส่บิ กรงุเทพมหานคร 

09.50 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิำพ (BON VOYAGE) 
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10 วนั อติาล ี- โครเอเชยี - สโลวเีนยี – บอสเนยีและเฮอรเ์ซโกวนีา  

(ไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้ / รวมทปิหวัหนา้ทวัรแ์ละคนขบัรถแลว้)  

ราคา 74,900 บาท : 24 เม.ย.-3 พ.ค./ 1-10 พ.ค./ 4-13 พ.ค./ 25 ก.ย.-4 ต.ค./ 2-11 ต.ค./ 9-18 

ต.ค./ 10-19 ต.ค./ 16-25 ต.ค./ 22-31 ต.ค. 

ราคา 77,900 บาท : 29 พ.ค.-7 ม.ิย./ 3-12 ก.ค./ 24 ก.ค.-2 ส.ค. 

อตัรำคำ่บรกิำร (บำท)  24เม.ย./1,4 พ.ค./ก.ย.-

ต.ค. 

29 พ.ค./ก.ค. 

รำคำผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทำ่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น 74,900 77,900 

พักเดีย่วเพิม่ทำ่นละ 10,000 11,000 

เด็กอำย ุ2-11 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น) 74,900 77,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เริม่ตน้ทีท่ำ่นละ  

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทำ่นัน้) 

95,000-140,000 95,000-

140,000 

ไมเ่อำตัว๋เครือ่งบนิ BKK-IST-VCE//SJJ-IST-BKK หักคำ่ตัว๋คนื 20,000 20,000 

**รำคำอำจมกีำรปรับขึน้ – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตำมควำมเป็นจรงิที ่

สำยกำรบนิประกำศปรับ และทีม่เีอกสำรยนืยนัเทำ่นัน้ (คดิ ณ วันที ่8 ม.ค.2563) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส ำหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิำรเฉพำะบำงโรงแรมเท่ำนัน้ กรณีเดนิทำงเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่ำน แนะน ำใหท้่ำน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทำ่นมำกกวำ่ 

 การเดนิทางเป็นต ัว๋กรุป๊ หากออกต ัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้

 กระเป๋ำเดนิทำงเพือ่โหลด ท่ำนละ 1 ใบ น ้ำหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก., กระเป๋ำถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้ำหนักไมเ่กนิ 7 

ก.ก.  

โปรแกรมทอ่งเทีย่วอติาล-ีโครเอเชยี-สโลวเีนยี-บอสเนยีและเฮอรเ์ซโกวนีา (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานี้

รวมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสำยกำรบนิTK (กระเป๋ำเดนิทำง น.น. ไมเ่กนิ 20 ก.ก./ทำ่น) 

 คำ่ภำษีสนำมบนิ, ภำษีน ้ำมนั, ประกนัภัยทำงอำกำศ 

 คำ่ประกนัภัยกำรเดนิทำงอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บำท และ คำ่รักษำพยำบำลในตำ่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บำท 

คำ่รักษำพยำบำลหลังกลับจำกตำ่งประเทศภำยใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บำท (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ำยเุกนิ 85 ปี) 

 คำ่ทีพ่ักตลอดกำรเดนิทำง (พักหอ้งคู)่ 

 คำ่อำหำรทกุมือ้ตำมระบ,ุ คำ่พำหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวำ่งน ำเทีย่ว, คำ่เขำ้ชมสถำนที ่

 เจำ้หนำ้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 

 คำ่ทปิพนักงำนขบัรถ คำ่ทปิหัวหนำ้ทัวร ์ 
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อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คำ่วซีำ่เชงเกน้อติำล ี (ประมำณ 3,000 บำท **อตัรำคำ่วซีำ่อำจเปลีย่นแปลงได ้ ขึน้กบัอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำ

ตำ่งประเทศ) 

 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวัอำท ิคำ่ซกัรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิำร ์และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรำยกำร 

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 36,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊ออก

เดนิทางแนน่อน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง  

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 60 วัน หักคำ่ใชจ้ำ่ย 1,000 บำท/ทำ่น (หำกไมไ่ดม้คีำ่ใชจ้ำ่ยใดๆเกดิขึน้) (เมษำยน-ธนัวำคม ปี

ใหม ่75 วัน) 

ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30-59 วัน หักคำ่มดัจ ำ 36,000 บำท + คำ่วซีำ่ (ถำ้ม)ี (เมษำยน-ธันวำคม ปีใหม ่44-74 วัน) 

ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 10-29 วัน หกัคำ่มดัจ ำ 36,000 บำท + คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ (ถำ้ม)ี (เมษำยน-ธันวำคม ปีใหม ่20-43 

วัน) 

ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 1-9 วัน หักคำ่ใชจ้ำ่ย 100% ของคำ่ทัวร ์(เมษำยน-ธันวำคม ปีใหม ่1-19วัน) 

ผูเ้ดนิทำงทีไ่มส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจำกกำรยืน่เอกสำรปลอม หักคำ่ใชจ้ำ่ย 100%  

***หำกมกีำรยกเลกิกำรจองทัวร ์หลังไดท้ ำกำรยืน่วซีำ่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรน ำเลม่พำสปอรต์ 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทำง

ทรำบลว่งหนำ้ อยำ่งนอ้ย 20 วัน กอ่นกำรเดนิทำง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงกำรพำเขำ้ชมสถำนที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท ำกำร โดยจะจัดหำสถำนที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล ำดับแรก หรอืคนืคำ่เขำ้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทำงแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ ำเป็นสดุวสิยั อำท ิกำรลำ่ชำ้ของสำยกำร

บนิ กำรนัดหยดุงำน กำรประทว้ง ภยัธรรมชำต ิกำรกอ่จรำจล อบุตัเิหต ุปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะค ำนงึและรักษำ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงไวใ้หไ้ดม้ำกทีส่ดุ 

 เนื่องจำกกำรท่องเทีย่วนี้เป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกับบรษัิทตัวแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไมส่ำมำรถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่ำ่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในกำรใชบ้รกิำรทีท่ำงทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่ำนไดท้ ำกำรตกลง หรอื แจง้ให ้

ทรำบ กอ่นเดนิทำง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ หำกท่ำนถูกปฎเิสธกำรตรวจคนเขำ้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่ำทัวรท์ีท่่ำน

ช ำระมำแลว้ หำกทำ่นถกูปฎเิสธกำรเขำ้เมอืง อนัเนือ่งจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย หรอืกำรหลบหนเีขำ้

เมอืง  
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 ในกรณีทีท่่ำนจะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เล่มสนี ้ำเงนิ) เดนิทำงกับคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หำกท่ำนถูกปฎเิสธกำรเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพรำะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทำง

บคุคลธรรมดำ เลม่สเีลอืดหม ู

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคำ้ด ำเนนิกำรเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมำเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคำ้ตอ้งด ำเนนิกำรมำพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรมำพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหำกกรณีเทีย่วบนิของคณะ

ใหญเ่กดิควำมลำ่ชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสำเหตใุดๆกต็ำม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดนิทำงไป-กลับ หำกทำ่นตอ้งกำรเลือ่นวันเดนิทำงกลับ ทำ่นจะตอ้ง

ช ำระ คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตำ่งทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บโดยสำยกำรบนิ เป็นผูก้ ำหนด ซึง่ทำงบรษัิทฯ ไมส่ำมำรถเขำ้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิกำรเดนิทำง ถำ้ทำงบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทำงตอ้งรอ Refund 

ตำมระบบของสำยกำรบนิเทำ่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสำมำรถท ำกำร Refund ไดเ้ทำ่นัน้) 

 ทำ่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หำดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยกอ่นเพือ่ขอ

ค ำยนืยนัวำ่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนักำรเดนิทำง แน่นอน หำกทำ่นออกตั๋วภำยในประเทศโดยไมไ่ดรั้บกำรยนืยนัจำกพนักงำน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ำมำรถรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภำยในประเทศได ้

 เมือ่ทำ่นจองทัวรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึทำ่นยอมรับในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้งพกั 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่ำ่นมคีวำมประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทำ่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก ำหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวำมแตกตำ่ง

กนั ซึง่อำจจะท ำใหท้ำ่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตำมทีต่อ้งกำร หรอื อำจไมส่ำมำรถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลำยแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอำกำศเนือ่งจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่ำ เครือ่งปรับอำกำศทีม่จีะ

ใหบ้รกิำรในชว่งฤดรูอ้นเทำ่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีำรจัดประชมุนำนำชำต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทำ่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

กำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุำงดน ำของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋ำใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนำด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่ำ้มน ำตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขำด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อำท ิครมี โลชัน่ น ้ำหอม ยำสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลำ้ เป็นตน้ จะถกูท ำกำรตรวจอยำ่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญำตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส ำแดงตอ่เจำ้หนำ้ทีรั่กษำควำมปลอดภยัตำมมำตรกำรองคก์ำรกำรบนิพลเรอืนระหวำ่ง

ประเทศ ( ICAO ) 
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 หำกทำ่นซือ้สนิคำ้ปลอดภำษีจำกสนำมบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทำง เทีย่วบนิ จงึสำมำรถน ำขึน้เครือ่งได ้

และหำ้มมรีอ่งรอยกำรเปิดปำกถงุโดยเด็ดขำด 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส ำหรับน ้ำหนักของสมัภำระทีท่ำงสำยกำรบนิอนุญำตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส ำหรับ

ผูโ้ดยสำรชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสำยกำรบนิ) กำรเรยีกเก็บคำ่ระวำงน ้ำหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสำยกำรบนิทีท่ำ่นไมอ่ำจปฎเิสธได ้หำก น ้ำหนักกระเป๋ำเดนิทำงเกนิกวำ่ทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 

 ส ำหรับกระเป๋ำสมัภำระทีท่ำงสำยกำรบนิอนุญำตใหน้ ำขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้ำหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส ำหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส ำหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถกูก ำหนดใหต้ ่ำกวำ่

มำตรำฐำนได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก ำหนดของแตล่ะสำยกำรบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภำระ ควำมรับผดิชอบ

คำ่ใชจ้ำ่ยในน ้ำหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋ำและสมัภำระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนำดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมำะกบักำรเป็นกระเป๋ำถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่ำทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพรำะหำกเกดิกำรสูญหำย 

สำยกำรบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ำมกฎไออำตำ้เท่ำนัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมำณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ำหนัก

กระเป๋ำจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทำงชัน้ธรรมดำ (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทำงชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน ำใหโ้หลดของมคีำ่ทกุประเภทลงกระเป๋ำใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋ำใบใหญ่เกดิกำรสูญหำยระหว่ำงกำรท่องเทีย่ว (ระหว่ำงทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่ำงบนิ) โดยปกตปิระกันภัยกำร

เดนิทำงทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท ำใหล้กูคำ้จะไมค่รอบคลมุคำ่ชดเชยในกรณีกระเป๋ำใบใหญส่ญูหำย  

 กรณีกระเป๋ำใบเล็ก (Hand Carry) เกดิกำรสญูหำย บรษัิทฯ ไมส่ำมำรถรับผดิชอบชดเชยคำ่เสยีหำยใหท้ำ่นได ้

ดังนัน้ทำ่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตวัของทำ่น 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ประเทศอติาล ี

(ใชเ้วลำในกำรขอวซีำ่ประมำณ 15 วันท ำกำร) 

สถำนฑตูไมอ่นุญำตใหด้งึเลม่พำสปอรต์ หำกไดย้ืน่เขำ้ไปแลว้ ดังนัน้ถำ้ทำ่นรูว้ำ่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุำแจง้บรษัิททัวรฯ์ เพือ่ขอ

ยืน่วซีำ่ลว่งหนำ้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เครือ่งบนิในชว่งทีท่ำ่นจะเดนิทำงมำดว้ย 

 

(กำรเตรยีมเอกสำร กรณุำอำ่นใหเ้ขำ้ใจ และเตรยีมใหค้รบ) 

 

1. หนังสอืเดนิทำง อำยใุชง้ำนได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีนำ้วำ่งอยำ่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รปูถำ่ยสหีนำ้ตรง ขนำด 2 นิว้ 2 รปู พืน้ฉำกหลังรปูตอ้งเป็นพืน้สขีำว (อยำ่ถำ่ยเอง เพรำะพืน้เป็นสเีทำ ใชไ้มไ่ด)้ 

หำ้มสวมแวน่สำยตำ (รปูถำ่ยตอ้งถำ่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน...สถำนฑตูมกีำรเทยีบรปูกบัหนำ้วซีำ่ทีเ่คยได)้  

3. ส ำเนำบตัรประชำชน  

4. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น (กรณุำถำ่ยหนำ้แรกทีม่รีำยละเอยีดบำ้นเลขทีม่ำดว้ย) 

5. ส ำเนำทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หำกมกีำรเปลีย่นค ำน ำหนำ้เป็น ...นำง... ตอ้งแนบมำ) 

6. ส ำเนำทะเบยีนหยำ่ (กรณีผูห้ญงิ.....ถำ้หยำ่และหำกมกีำรใชค้ ำน ำหนำ้เป็น ....นำง...ตอ้งแนบมำ) 

7. สตูบิตัร (กรณีเด็กต ่ำกวำ่ 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิตัรมำ)  

8. กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 20 ปีบรบิรูณ์: (หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยืน่เอกสำรเพิม่เตมิดังนี ้ 

- เด็ก เดนิทำงกบับคุคลอืน่ บดิำและมำรดำตอ้งท ำหนังสอืแสดงควำมยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่ำ่กำรเขตหรอื

อ ำเภอเทำ่นัน้ และใหร้ะบวุำ่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทำงกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวำมสมัพันธอ์ยำ่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดนิทำงกบับดิำ มำรดำตอ้งท ำหนังสอืแสดงควำมยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่ำ่กำรเขตหรอือ ำเภอเทำ่นัน้และ

ใหร้ะบวุำ่ มำรดำยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทำงกบับดิำ (ระบชุือ่บดิำ)  

- เด็ก เดนิทำงกบัมำรดำ บดิำตอ้งท ำหนังสอืแสดงควำมยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่ำ่กำรเขตหรอือ ำเภอเทำ่นัน้และ

ใหร้ะบวุำ่ บดิำยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทำงกบัมำรดำ (ระบชุือ่มำรดำ)  

9. หลกัฐำนกำรท ำงำน (จดหมายรบัรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมำยรับรองกำรท ำงำนใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถำนฑตูและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดนิทำงเป็นเจำ้ของกจิกำร : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีำยชือ่ผูป้ระกอบกจิกำร (อำยไุมเ่กนิ 3 

เดอืน) 

- กรณีผูเ้ดนิทำงเป็นเจำ้ของรำ้นคำ้ : ใชท้ะเบยีนพำณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจำ้ของรำ้นคำ้ 

- กรณีพนักงำนบรษัิท : ใชจ้ดหมำยรับรองกำรท ำงำนจำกนำยจำ้ง ระบตุ ำแหน่ง ระยะเวลำกำรวำ่จำ้ง เงนิเดอืน  

- กรณีทีเ่ป็นขำ้รำชกำร : ใชห้นังสอืรับรองจำกหน่วยงำน  

- กรณีเกษียณอำยรุำชกำร: ถำ่ยส ำเนำบตัรขำ้รำชกำรบ ำนำญ 

- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษำ ตอ้งมหีนังสอืรับรองจำกสถำบนัศกึษำ นัน้วำ่ก ำลังศกึษำอยู ่ระบชุัน้ปีทีศ่กึษำ  

 

10. หลกัฐำนกำรเงนิ : (กรณุำเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ ส ำเนำบญัช ีเลม่เดยีวกนั) 
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- หนังสอืรับรองสถำนะทำงกำรเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนำคำร 

ระบชุือ่เจำ้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีำยไุมเ่กนิ 15 วันนับจำกวันทีจ่ะยืน่วซีำ่ 

- ส ำเนำสมดุบญัชยีอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึน้ไปจำกเดอืนทีจ่ะยืน่วซีำ่ มยีอดเงนิไมต่ ่ำกวำ่ 100,000 บำทตอ่กำร

รับรอง 1 ทำ่น และยอดแสดงในบญัชตีอ้งไมก่ำ้วขำ้มเดอืน (ปรับสมดุและส ำเนำ 7 วันกอ่นยืน่วซีำ่) 

 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรพัยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่น ัน้ ************** 

 

หมำยเหต ุ : หำกสมดุบญัชแีสดงยอดรวมทีม่กีำรกระโดดขำ้มเดอืน (ยอดไมต่อ่เนือ่ง) เชน่จำกเดอืน 1 ขำ้มไปเป็น

ยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี ทำ่นตอ้งไปขอ Bank statement จำกทำงธนำคำรแทนกำรถำ่ยส ำเนำสมดุบญัช ี

 

- บญัชฝีำกประจ ำ (Fixed) สำมำรถแนบประกอบได ้แตท่ำ่นตอ้งแนบบญัชอีอมทรัพย ์(Saving) มำดว้ย 

หำกตอ้งกำรใชบ้ญัชฝีำกประจ ำ ตอ้งเตรยีมดังนี ้

- หนังสอืรับรองสถำนะทำงกำรเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชฝีำกประจ ำ (Fixed account) ออกโดย

ธนำคำร ระบชุือ่เจำ้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีำยไุมเ่กนิ 20 วันนับจำกวันทีจ่ะยืน่วซีำ่ 

- ส ำเนำสมดุบญัชฝีำกประจ ำ มยีอดเงนิไมต่ ำ่กวำ่ 100,000 บำทตอ่กำรรับรอง 1 ทำ่น  

 

หมำยเหต ุหำกตอ้งกำรรับรองกำรเงนิใหค้นภำยในครอบครัว ตอ้งเตรยีมเอกสำรดังนี ้

- หนังสอืรับรองทำงกำรเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบชุือ่เจำ้ของบัญช ีรับรองค่ำใชจ้่ำยใหใ้คร (ตอ้งระบุ

ชือ่ผูถ้กูรับรองในจดหมำยดว้ย)  

- กรณุำแนบสตูบิตัร, ทะเบยีนบำ้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลักฐำน เพือ่แสดงสถำนะ และควำมสมัพันธว์ำ่เป็นคน

ในครอบครัวเดยีวกนั 

 

กรณีนำยจำ้งรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยใหล้กูจำ้ง 

- จดหมำยรับรองจำกนำยจำ้งระบวุำ่เป็นผูรั้บรองคำ่ใชจ้ำ่ย พมิพเ์ป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้ 

- หนังสอืรับรองเงนิฝำก ดังขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถำนฑตูไมรั่บพจิำรณำบญัชกีระแสรำยวันในทกุกรณี ไมต่อ้งแนบมำ) 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุำช ำระคำ่มดัจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไมช่ ำระตำมก ำหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคำ้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกำสใหล้กูคำ้ทำ่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำง

ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เช่น มีลูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำง

กระทันหัน ภัยธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในรำคำและชว่งเวลำ

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวีำ่เหตกุำรณ์ดังกลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วำ่บรษัิทฯ

ไดพ้ยำยำมอยำ่งสดุควำมสำมำรถในกำรหำโปรแกรมทดแทนดังกลำ่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคำ้จะไมย่กเหตุนี้มำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลูกคำ้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. กำรยืน่ขอวซีำ่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกวำ่กำรยืน่ขอวซีำ่แบบเดีย่วมำก บอ่ยครัง้ทีลู่กคำ้จะทรำบผลวซีำ่กอ่นกำร

เดนิทำงเพยีง 1 วัน และปรมิำณงำนในชว่ง ขึน้อยูก่บัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมำยควำมวำ่ลกูคำ้อำจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถำนฑตูช ำระคำ่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหำดังกลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหลู้กคำ้สละเวลำไปยืน่วซีำ่เดีย่วเพือ่จะไดท้รำบผลวซีำ่อยำ่ง

รวดเร็วกอ่นช ำระคำ่ทัวร ์กรณุำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่ันท ี

5. ในกำรขอวซีำ่ กรณุำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอยำ่งเคร่งครัด หำกลูกคำ้ไมป่ฏบิัตติำม

และวซีำ่ไมผ่ำ่น บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในกำรยืน่วีซ่ำที่สถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ที่เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หำกลูกคำ้ตอ้งกำร

เจำ้หนำ้ทีด่แูลเฉพำะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ ทำ่น 1 บำทตอ่ลกูคำ้ 500 

7. กำรพจิำรณำอนุมตัวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่ำวซีำ่ใน

ทกุกรณี หำกวซีำ่ไมผ่ำ่นบรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหลู้กคำ้เป็นรำยบคุคลไมว่่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่ำลูกคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิ

กำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 

9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตุผล หำก

ลกูคำ้ไมไ่ดรั้บอนุญำตใหเ้ขำ้บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หำกลกูคำ้ไมใ่ชห้รอืไมส่ำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้สมคัรใจสละสทิธใินกำร

ใชบ้รกิำรนัน้ๆและจะไมม่กีำรคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ถงึจ ำนวนขัน้ต ่ำที่บรษัิทฯก ำหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่ำวซีำ่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคำ่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคำ้ช ำระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจำกในปัจจุบัน พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสูญหำยหรอืล่ำชำ้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหลู้กคำ้ลดควำม

เสีย่งโดยแบง่สมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด ถอืขึน้เครือ่งและกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืซือ้ประกนักรณี หรอื/

ลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรยีกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ 

และทีส่ ำคัญ ลกูคำ้อำจไมส่ำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบำงสถำนที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึกำรประกัน

สขุภำพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกัน

สขุภำพระหวำ่งเดนิทำงไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์ับเจำ้หนำ้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขำยมไิดเ้ป็นผูด้ ำเนินกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ ำเนนิกำรทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตำมหลักฐำนทำงบญัชเีทำ่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


