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Code: IH14-AUT+SLO+HRV+BIH-htcc220015-Balkans-10OS-Mar-Oct-109-A220210 

10 วนั ยโุรป บอลขา่น (อดตียโูกสลาเวยี) 

ออสเตรยี - สโลวเีนยี - โครเอเชยี - บอสเนยี & เฮอรเ์ซโกวนีา 

 

 

 

*** บนิตรงเวยีนนา โดย.....ออสเตรยีน แอรไ์ลน*์** 

มนีาคม - ตลุาคม 2565 

109,900 บาท   

(รวมวซีา่และทปิทกุอยา่งแลว้) 

เวยีนนา – กราซ – คลาเกนฟูรท์ – เบรด – ถ า้โพสทอยนา – ลบุเบลยีนา – ซาเกรบ – พรติวเิซ  

 ซาดาร ์– สปรทิ – สตอน – ดบูลอฟนคิ – โมสตาร ์– ซาราเยโว – เวยีนนา – ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต 

 

ราคาทวัร ์109,900 บาท : 18-27 ม.ีค. 65 / 8-17 เม.ย. 65 / 29 เม.ย. – 8 พ.ค. 65 / 20-29 พ.ค. 65/ 

17-26 ม.ิย. 65/ 12-21 ก.ค. 65 / 9-18 ส.ค. 65 / 22 ก.ย.- 1 ต.ค. 65 / 12-21 ต.ค. 65 / 20-29 ต.ค. 

65 
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วนัแรก กรงุเทพฯ  

 

21.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี่เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ ROW G ประตูทางเขา้ที ่4 อาคารผูโ้ดยสาร 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิออสเตรยีน แอรไ์ลน ์(OS) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

หมายเหต ุ  ทา่นตอ้งแสดงวคัซนีพาสปอรต์การไดร้บัวคัซนี Covid 19 ครบ 2 เข็ม พรอ้มท ัง้ผล

ตรวจ RT-PCR Test อายุไม่เกนิ 72 ช ัว่โมง (ก่อนเดนิทาง) ทีเ่คานเ์ตอร ์เช็คอนิ (วคัซนีที่

พจิารณา AZ และ mRNA ครบ 2 เข็ม)  

23.45น. ออกเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี โดยเทีย่วบนิ OS 026 (บนิประมาณ 11.30 ชม.) สายการบนิ

บรกิาร อาหารค า่ และ อาหารเชา้ บนเครือ่งบนิ 

 

วนัทีส่อง เวยีนนา - กราซ - คลาเกนฟูรท ์

 

05.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิเวยีนนา ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

07.30 น.  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกราซ (Graz) (ระยะทาง 199 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.40 ชัว่โมง) เมอืงมรดก

โลกของประเทศออสเตรยี ซึง่มขีนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากนครเวยีนนา  ตัวเมอืงตัง้อยูร่มิแมน่ ้าเมอร ์

เป็นศนูยก์ลางของสถาปัตยกรรมต่างๆจากทุกสมัยทัง้โกธคิ เรอเนสซ์องส ์และบาโร๊ค เมอืงกราซไดรั้บการ

รับรองจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก ในปี ค.ศ.1999  

น าท่านแวะถ่ายรูปพระราชวัง Eggenberg (Eggenberg Palace) พระราชวังทีส่รา้งขึน้ในแบบบาโร๊ค ซึง่

ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของเมอืงกราซ ถอืว่าเป็นอกีพระราชวังที่มกีารจัดสวนโดยรอบอย่างสวยงาม โดย

พระราชวังแหง่นีไ้ดถ้กูรวมใหเ้ป็นสว่นหนึง่ในมรดกโลกของเมอืงกราซอกีดว้ย น าท่านสูเ่กาะลอยน ้า หรอื ที่

รูจ้ักในนาม มรูนิเซล (Murinsel) ตัง้อยูก่ลางแมน่ ้าเมอร ์คลา้ยรปูเปลอืกหอย เป็นการจ าลองเมอืงเล็กๆเชือ่ม

ระหวา่งแมน่ ้าเมอร ์ภายในมรีา้นคาเฟ่ เล็กบรกิารนักทอ่งเทีย่ว  

จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมอืง (Rathus) และ จัตุรัสใจกลางเมอืง ทีโ่อบลอ้มไปดว้ยหมู่

อาคารเกา่แก ่และรา้นคา้มากมาย ไดเ้วลาน าทา่นเขา้ชมโบสถ ์Herz Jesu Kirche ซึง่เป็นโบสถป์ระจ าเมอืง 

และ เป็นโบสถท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงกราซ สรา้งขึน้ระหวา่งปี 1881-1887 ในศลิปะแบบนโีอโกธคิ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคลาเกนฟรูท์ (Klagenfurt) (ระยะทาง 139 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) 

เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงและยังเป็นเมอืงหลวงของรัฐคารนิเทยี (Carinthia) รัฐทางตอนใตข้องประเทศ

ออสเตรยี ตัวเมอืงนัน้ตัง้อยูบ่นทะเลสาบเวอรเ์ทอรเ์ซ (Worthersee) ทะเลสาบอัลไพน์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุ

ของยโุรป พืน้ทีโ่ดยรอบทะเลสาบถกูลอ้มรอบไปดว้ยป่าไมห้นาแน่น น ้าในทะเลสาบสฟ้ีาสเีขยีวโดดเดน่  

น าท่านเทีย่วชม ยา่นจัตุรัสเมอืงเกา่ (Old town Square) ทีต่ัง้ของเหล่าอาคารส าคัญๆทีส่รา้งขึน้ในสไตล์

เรเนสซองส ์ 

อสิระใหท้่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับ ลานน ้าพุมังกรลนิทว์ูรม์ (Lindworm Fountain) ลานน ้าพุรูปมังกรพ่นน ้า

และผูก้ลา้ทีอ่าจหาญต่อกร สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1593  

น าท่านแวะถ่ายรูปกับ ลันดเ์ฮาส ์(Landhaus) อกีหนึง่อาคารทีม่คีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละมคีวาม

เกา่แกม่ากทีส่ดุในเมอืงคลาเกนเฟิรต์  

น าท่าน เขา้ชมปราสาทโฮชอสเตอรว์ทิซ ์(Hochosterwitz Castle) เป็นปราสาททีค่าดการณ์ว่าสรา้งขึน้ 

860 ปีกอ่นครสิตกาล เป็นปราสาทโบราณทีม่ศีลิปะแบบออตโตมาน ตัง้อยูบ่นแนวเทอืกเขาสงู น าท่านเขา้

ชมความสวยงามของปราสาทโบราณแหง่นี้ 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั ระดบั 4 ดาว Sandwirth Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีส่าม คลาเกนฟูรท์ – เบรด (สโลวเีนยี) – ลอ่งเรอืทะเลสาบเบรด  - ถ า้โพสทอยนา - ลบุเบลยีนา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบเบลด (Bled Lake)  (ระยะทาง  62 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชัว่โมง) ทะเลสาบ

แห่งนี้เกดิจากการกัดเซาะของธารน ้าแข็งโบฮนิจ ์(Bohinj Glacier) ในยคุน ้าแข็ง น ้าในทะเลสาบไมไ่ดม้า

จากการละลายของธารน ้าแข็ง แต่มาจากบ่อน ้ารอ้นใตด้นิหลายแห่ง ซึง่ท าใหน้ ้าในทะเลสาบนี้ใสบรสิุทธิ ์

และไมก่ลายเป็นน ้าแข็งในฤดหูนาว  

น าทา่นลอ่งเรอืทะเลสาบเบลด ซึง่มปีราสาทเบลด (Bled Castle) ตัง้อยูบ่นรมิผาตดิทะเลสาบ เป็นปราสาท

ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ จักรพรรดิเ์ฮนรคิที ่2 แหง่เยอรมนั ไดย้กใหเ้ป็นสถานทีพ่ านักของบชิอป อลัเบีย่ม แหง่ บรเิซน 

(Bishop Albium of Brixen) ในปี ค.ศ. 1004  สัมผัสทัศนียภาพอันโดดเด่นของเกาะกลางทะเลสาบที่

ลอ้มรอบดว้ยน ้าทะเลสเีขยีวมรกต (***การล่องเรอืในทะเลสาบขึน้กับสภาพอากาศในวันเดนิทาง หาก

สภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย บรษัิทจะคนืคา่ลอ่งเรอืใหก้บัทกุทา่นและเดนิชมบรเิวณรอบทะเลสาบแทน)  

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่ถ ้าโพสทอยนา (Postojna Cave) (ระยะทาง  101 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 

ชัว่โมง) 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมถ ้าโพสทอยนา ถ ้าทีส่วยทีส่ดุในยโุรป ซึง่มอีายเุกา่แกก่วา่ 2 ลา้นปี เป็นถ ้าทีม่คีวามยาวถงึ 27 

กโิลเมตร น าทา่นเขา้ชมภายในถ ้าโดยขบวนรถรางไฟฟ้า ซึง่ไดเ้ปิดใหบ้รกิารในปี 1884 อณุหภมูภิายในถ ้า

โดยเฉลีย่ 8-10 องศาเซลเซยีส ภายในถ ้ามหีนิงอกหนิยอ้ย รถรางไฟฟ้าน าท่านผ่านล าธาร เขือ่นเก็บน ้าใต ้
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ดนิ ชม   หนิงอกหนิยอ้ยหลากหลายแบบ และสสีันสวยงามสดุพรรณนา ภายในถ ้ายังมหีอ้งต่างๆ มากมาย 

ลดหลั่นเป็นชัน้ๆ ทา่นจะไดช้มความงามอนัยิง่ใหญภ่ายในถ ้าแหง่นี ้ทีธ่รรมชาตไิดส้รรสรา้งมานานกวา่ลา้นปี  

 น าท่านชมความแปลกของ ปลามนุษย ์(Human fish) หรอื Olm สิง่มชีวีติขนาดเล็กทีอ่าศัยอยูใ่นถ ้าพอส

โทยนา ผวิสเีนือ้คลา้ยมนุษย ์ล าตัวยาวคลา้ยงู มแีขนและขา ถูกคน้พบครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ.1768 และอาศัย

อยูใ่นทีม่ดื สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลบุเบลยีนา (Ljubljana) เมอืงหลวงของประเทศสโลวเีนยี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั ระดบั 4 ดาว Trend Ljubljana Hotel**** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่ ี ่ ลบุเบลยีนา – ซาเกรบ (โครเอเชยี)  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเที่ยวชมเมอืงลุบเบลยีนา เป็นเมอืงหลวงและเมอืงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวเีนีย น าท่านชม

สถานทีท่่องเทีย่วในเมอืงนี้ไดแ้ก ่ปราสาทลุบเบลยีน่า Ljubljana Castle, สะพานมังกร Dragon Bridge, 

จัตรัุสกลางเมอืงเพรเซเรน Preseren Square, จัตรัุสสามสะพาน Triple Bridges Square และมหาวหิารลุบ

เบลยีน่า Ljubljana Cathedral ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมอืงหลวงแหง่สโลวเีนยี  

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซาเกรบ (Zagreb) (ระยะทาง 145 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม.) ผ่าน

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง) เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยีดนิแดนแหง่ทะเลเอเดรยีตคิ ซึง่มคีวามเกา่แกแ่ฝง

ดว้ยเสน่หแ์ละมนตข์ลัง ซาเกรบเป็นเมอืงแห่งศลิปวัฒนธรรม และเจรญิรุ่งเรอืงมาตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่11   

ปัจจบุนัชาวโครเอเชยี มวีถิชีวีติเยีย่งชาวยโุรปทีเ่จรญิโดยทั่วไป  การคมนาคมภายในกรงุซาเกรบสะดวกสบาย นยิม

ใชร้ถรางเป็นพาหนะซึง่มนัีบสบิสายทั่วทัง้เมอืง กรุงซาเกรบประกอบดว้ยเขตเมอืง Upper Town ทีส่รา้งขึน้

สมยัศตวรรษที ่17 ทีม่ซีุม้ประตหูนิเป็นสัญลักษณ์  เขต Lower Town ทีส่รา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่19 และ

เขตเมอืงใหม ่New Town ทีส่รา้งหลังสงครามโลกครัง้ที ่2  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

บา่ย น าท่านแวะถ่ายรูป มหาวหิารเซนตส์ตเีฟน (St. Stephen Cathedral) ซึง่มยีอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอด

วหิารตกแต่งอย่างงดงาม สามารถเห็นไดจ้ากทุกมุมในซาเกรบ  แต่เดิมเป็นโบสถ์ธรรมดาแต่เพิง่มี

ความส าคัญในปี ค.ศ. 1094 เมือ่กษัตรยิล์าดสีลาอสุ (King Ladislaus) ไดใ้หพ้ระราชาคณะยา้ยทีพ่ านักจาก

สสีกั (Sisak) มายงัซาเกรบแตก่็ถกูกองทัพมองโกลท าลายในปี ค.ศ. 1242 เมือ่มองโกลจากไป มหาวหิารนี้

ก็ไดรั้บการบูรณะใหม่อกีหลายครัง้ จนกระทั่งรูปร่างมหาวหิารงดงามในรูปแบบนโิอ-โกธคิ ดังปัจจุบัน ซึง่

ไดรั้บอทิธพิลจากการบรูณะกอ่สรา้งในปี ค.ศ. 1880   

 จากนัน้น า ชมตลาดกลางเมอืง (Dolac market) ตลาดกลางแจง้ทีเ่กา่แก ่มสีสีนัสดใส มดีอกไมป้ระดับและ

ผลไมร้าคาถกูวางขายมากมาย  

 น าท่านสูเ่ขต Upper Town โดยขึน้รถรางไฟ จากนัน้แวะถ่ายรูปกับวหิารเซนตม์ารก์ (St. Marks Church) 

ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงเกา่ซาเกรบ สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่13 หลังคามงุดว้ยกระเบือ้งสตี่างๆ ซึง่เป็นรูป

ตราสญัลักษณ์ของซาเกรบ โครเอเชยี สโลวเีนยี และ ดัลมาเชยี ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นประเทศเดยีวกัน (อดตี

ยโูกสลาเวยี)  

 น าทา่นถา่ยรปูกบัโบสถป์ระจ าเมอืงเกา่เซนตแ์คทเธอรนี (St. Catherine) โบสถแ์บบบาโรคสขีาว  

 น าทา่นชมจดุชมววิทีท่า่นสามารถเห็นกรงุซาเกรบทีห่ลังคาอาคารเป็นสแีดงอฐิทัง้เมอืง  

 น าท่านแวะชมจัตุรัส  Trg Ban Jelacic Square จัตุรัสกลางเมอืงทีล่อ้มรอบดว้ยหา้งรา้นน าสมัย ชม

อนุสาวรยี ์Ban Josip Jelacic ผูย้ ิง่ใหญ ่ผูซ้ ึง่ตอ่สูเ้พือ่ความเป็นอสิระจากชาวฮงักาเรยีนเมือ่ปี ค.ศ. 1848 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั ระดบั 4 ดาว Sheraton Zagreb Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่า้  ซาเกรบ - พรติวเิซ ่- ซาดาร ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตพิลติวเิซ ่ (Plitvice National Park) (ระยะทาง 135 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 

2.15 ชม.)  ซึง่ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ อทุยานนี้มพีืน้ที่

ประมาณ 29,482 เฮคเตอร ์หรอืประมาณ 295 ตารางกโิลเมตร โดย 223 ตารางกโิลเมตรเป็นพืน้ทีป่่าและ

พืน้น ้าครอบคลุมประมาณ 2.17 ตารางกโิลเมตร มทีะเลสาบสเีธอรค์อยซถ์งึ 16 แห่งทีม่คีวามงดงาม

แตกตา่งกนั  

น าท่านเขา้ชมความงามของอทุยาน น าท่านสู ่Lower lake โดยล่องเรอืขา้มทะเลสาบ Jezero Kozjak ซึง่

เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งนี้ อีกทัง้ยังเป็นทะเลสาบที่เชือ่มระหว่างอุทยานตอนล่างขึน้สู่

ทะเลสาบชัน้บนของอทุยาน เพลดิเพลนิกับธรรมชาตอิันงดงามและความอลังการของ Lower lake ที่

ประกอบดว้ยทะเลสาบ Milanovac, Gavanovac และ Kaluderovac เป็นตน้  

น าท่านเดนิชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดนิสะพานไมท้ีเ่ชือ่มแต่ละทะเลสาบเขา้ดว้ยกัน แลว้เดนิสู ่Veliki 

Slip ชมน ้าตกทีใ่หญท่ีส่ดุในอทุยานทีม่คีวามสงูถงึ 70 เมตร (แนะน าใหท้า่นสวมรองเทา้ผา้ใบ หรอื รองเทา้

ทีส่วมใสส่บาย เนือ่งจากตอ้งเดนิชมความงามของธรรมชาตภิายในอทุยาน) 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาดาร์ (Zadar) (ระยะทาง 133 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.45 ชม.) เมอืงที่มี

ประวัตศิาสตรม์ากวา่ 3,000 ปีมาแลว้ และเป็นเมอืงท่าส าคัญซึง่ตัง้อยูบ่นคาบสมทุรขนาดใหญ่ของทะเลเอ

เดรยีตคิ ทีม่บีทบาทมาตัง้แตส่มยัโรมนัจนถงึปัจจบุนั น าทา่นชมเมอืงซาดาร ์ 

น าทา่นเขา้ชมโบสถอ์นาสตาเชยี (The Cathedral of  St. Anastasia) เป็นโบสถป์ระจ าเมอืงโรมันคาทอลกิ

สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่5-6 ในยคุโรมาเนสก ์เป็นโบสถท์ีใ่หญท่ีส่ดุในแควน้ดัลมลัเชยี โบสถอ์นาสตาเชยี
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ไดช้ือ่วา่เป็นโบสถท์ีส่ าคัญมากเนือ่งจากพระสนัตปาปา ถงึ 2 พระองคค์อื พระสนัตปาปาอเล็กซานเดอรท์ี ่3 

ไดเ้สด็จเยอืนในปี 1177 และพระสันตปาปาจอหน์พอลที ่2 ไดเ้สด็จเยอืนโบสถน์ี้ในปี 2003 ซึง่เป็นการ

เยอืนตา่งประเทศครัง้สดุทา้ยของพระองคท์า่น  

น าท่านถ่ายรูปกับโบสถเ์ซนต ์โดแนท จากนัน้ ชมโรมันฟอรัมหรอืยา่นชมุชนของโรมันเมือ่สองพันปีกอ่นที่

นักโบราณคดไีดใ้ชค้วามอตุสาหะในการขดุคน้พบหลักฐานส าคัญตา่งๆทัง้ทีอ่ยูอ่าศัยชาวโรมนั 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั ระดบั 4 ดาว Kolovare Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่ก ซาดาร ์- สปรทิ - สตอน - ดบูลอฟนคิ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงสปลทิ (Split) (ระยะทาง 158 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.45 ช.ม.)   เมอืงใหญ่เป็น

อันดับ 2 รองจากซาเกรบ ซึง่อยูใ่นแควน้ดัลเมเชยี อันเป็นตน้ก าเนดิของสนัุขพันธุด์ัลมาเชีย่นทีโ่ด่งดัง น า

ทา่น เทีย่วชมเมอืงสปลทิ ทีส่รา้งรายลอ้มพระราชวังดโิอคลเีธีย่น ประกอบดว้ย ศาลาว่าการเมอืงสไตลเ์รเน

ซองค ์สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่15 อาคารบา้นเรอืนเกา่แกต่่างๆ ชมยา่น People Square ศูนยก์ลาง

ทางธรุกจิและการบรหิาร  

น าทา่น เขา้ชมพระราชวังดโิอคลเีธีย่น (Diocletian Palace) องคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ไดป้ระกาศใหเ้ป็น

มรดกโลกในปี ค.ศ.1979 สรา้งขึน้จากพระประสงคข์องจักรพรรดิด์โิอคลเีธีย่นแห่งโรมัน ซึง่ตอ้งการสรา้ง

พระราชวังส าหรับบัน้ปลายชวีติของพระองค ์หลังจากสละบัลลังก ์ภายในพระราชวังประกอบดว้ย วหิารจูปิ

เตอร์ สุสานใตด้นิทีม่ชี ือ่เสยีง (Catacombas) และวหิารต่างๆ น าท่านชมหอ้งโถงกลางซึง่มทีางเดนิที่

เชือ่มตอ่สูห่อ้งอืน่ๆ ชมลานกวา้ง (Peristyle) ซึง่ลอ้มดว้ยเสาหนิแกรนติ 3 ดา้น และเชือ่มต่อดว้ยโคง้เสาที่

ตกแต่งดว้ยชอ่ดอกไมส้ลักอยา่งวจิติร สวยงาม ชมยอดระฆังแห่งวหิาร The Cathedral Belfry แท่นบชูา

ของเซนตโ์ดมนัิส และเซนตส์ตาดอิสุซึง่อยูภ่ายในวหิาร  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงสตอน (Ston) (ระยะทาง 186 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  เมอืง

ที่ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียง เหนือของเมอืงดูบรอฟนิค เป็นเมอืงที่มชี ือ่เสยีงในเรื่องของหอยนางรมและ

ผลติภณัฑจ์ากหอยนางรมสดๆ จากทะเลเอเดรยีตกิตืน่ตาตืน่ใจไปกบับรรยากาศรมิชายฝ่ังทะเลทีม่บีา้นเรอืน

หลังคากระเบือ้งสแีสด สลับตามแนวชายฝ่ังเป็นระยะสูส่ตอน  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมรดกโลกดบูรอฟนคิ Dubrovnik (ระยะทาง 54 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชม.)  ตืน่ตา

ตืน่ใจกับบรรยากาศรมิชายฝ่ังทะเล ที่มบีา้นเรอืนหลังคากระเบือ้งสแีสด สลับตามแนวชายฝ่ังเป็นระยะๆ 

เมอืงดูบรอฟนคิไดช้ือ่ว่าเป็นหนึง่ในเมอืงเก่าทีส่วยทีสุ่ดในยโุรป สมญานาม “ไขมุ่กแห่งทะเล เอเดรยีตกิ” 

เป็นเมอืงทีม่อี านาจทางทะเลตัง้แต่ศตวรรษที ่13 และมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงทางการคา้ จงึไดส้รา้งความ

ยิง่ใหญใ่หโ้ดดเดน่ ดว้ยการตกแต่งพระราชวัง สรา้งโบสถ์ วหิาร จัตุรัส น ้าพุ และบา้นเรอืนต่างๆ และไดรั้บ

การบรูณะและปรับเปลีย่นอยา่งงดงามตามยคุสมัย เสน่หข์องเมอืงอยูท่ีเ่ขตเมอืงเกา่ (Old Town) ซึง่ตัง้อยู่

ภายในก าแพงโบราณสงูตระหง่านโอบลอ้มโดยรอบ ซึง่สรา้งในศตวรรษที ่13 เพือ่ป้องกันภัยจากศัตรู เชน่ 

อาหรับ เวเนเชยีน มาชโีดเนียน และเซริบ์ ภายในเขตเมอืงเกา่เป็นทีต่ัง้ของสถาปัตยกรรมมากมายและ

สิง่กอ่สรา้งโบราณตา่งๆ องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้มอืงดบูรอฟนคิเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979  
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น าท่านชมทัศนียภาพของเมอืงดูบรอฟนคิ ทีต่ัง้อยู่ตามรมิฝ่ังทะเลเอเดรยีตคิ ตัวเมอืงเก่ามป้ีอมปราการ

โบราณความยาว 190 เมตรลอ้มรอบ ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงทีค่วามโดง่ดังเทยีบไดก้ับแกรนดแ์คนยอ่น

หรอืแกรนดค์าแนลแหง่เวนสิ   

น าท่านเดนิลอดประตู Pile Gate ทีม่รีูปปั้นของนักบญุ เซนตเ์บลส นักบญุประจ าเมอืง เพือ่เขา้สูใ่จกลาง

เมอืงเกา่ ชมน ้าพ ุOnofrio ซึง่ตัง้เป็นเกยีรตแิกส่ถาปนกิผูส้รา้งน ้าพแุหง่นี ้ 

น าทา่นชม The Cathedral หนึง่ในโบสถเ์กา่แกป่ระจ าเมอืงเกา่ทีส่ะสมโบราณวัตถุของพ่อคา้วาณชิทีไ่ดท้ า

การคา้ขายกบัชาวเวนชิในอดตี  

น าทา่นถา่ยรปูกบัหอนาฬกิาโบราณ (Bell Tower Clock)  

จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับ พระราชวังเรคเตอร ์ (Rector’s palace) พระราชวังทีส่รา้งขึน้โดยผสมผสาน

ศลิปะทัง้แบบโกธคิ เรเนซองสแ์ละบาโร๊ค  

ไดเ้วลาน าทา่นแวะถา่ยรปูกบั สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สรา้งขึน้โดยศลิปะแบบโกธคิ เรเนซองส ์

ในสมยัศตวรรษที ่15 ปัจจบุนัไดใ้ชเ้ป็นทีจั่ดเก็บเอกสารและส านักงานสว่นราชการ น าท่านเดนิผ่านถนนสต

ราดัน ถนนสายหลักยาวกว่า 398 เมตร ทีส่องขา้งทางรายลอ้มไปดว้ยอาคารสไตลโ์รมัน โกธคิ และรา้นคา้ 

รา้นกาแฟ รา้นไอศกรมี รา้นขายของทีร่ะลกึตา่งๆมากมาย อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั ระดบั 4 ดาว Grand Hotel Park Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่จ็ด ดบูลอฟนคิ – โมสตาร ์(บอสเนยี & เฮอรเ์ซโกวนีา) – ซาราเยโว  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโมสตาร ์(Mostar) (ระยะทางประมาณ 140 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2.45 ช.ม.) อกี

หนึง่เมอืงประวัตศิาสตรท์ีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นการทอ่งเทีย่ว เป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคัญของบอสเนยีและเฮอรเ์ซ

โกวนีา  

น าทา่นชม สะพาน โบราณ หรอื สตาร ีมอสต ์สะพานทีถ่กูสรา้งขึน้จากหนิ โดยมคีวามสงูจากระดับน ้าซึง่วัด

ไดใ้นชว่งฤดรูอ้น ประมาณ 21 เมตร สะพานโบราณ สตาร ีมอสต ์(Old Bridge Stari Most) ถกูสรา้งขึน้โดย

ชาวออตโตมนัในชว่งศตวรรษที ่16 และไดถ้กูท าลายไปในปี ค.ศ. 1993 ตอ่มาในปี ค.ศ. 2004 สะพานเกา่

และอาคารหลายหลังในเมอืงเกา่ ในบรเิวณใกลเ้คยีงก็ไดรั้บการบรูณะขึน้ใหม ่โดยไดรั้บความชว่ยเหลอืจาก

คณะกรรมการวชิาการระหว่างประเทศของยูเนสโก องคก์ารยูเนสโก (UNESCO) ไดข้ึน้ทะเบยีนสะพาน

โบราณรวมไปถงึบรเิวณพืน้ทีใ่กลเ้คยีงทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุของสะพานใหอ้ยูใ่นรายชือ่มรดกโลกของบอสเนีย

และเฮอรเ์ซโกวนีาเมือ่ปี ค.ศ.2005  

น าท่านชม ยา่นเมอืงเกา่ (Old Town) ซึง่อาคารบา้นเรอืนสว่นใหญ่สรา้งขึน้ในแบบสถาปัตยกรรมพร-ีออต

โตมนั ออตโตมนัตะวันออก เมดเิตอรเ์รเนยีนและยโุรปตะวันตก  

จากนัน้น าทา่นเขา้ชม มสัยดิโกสกี ้เมหเ์มด ปาซา่ (Koski Mehmed Paša Mosque) มสัยดิออตโตมนัขนาด

เล็กสรา้งขึน้ใหมใ่นปี ค.ศ. 1751 หลังถูกท าลายลงชว่งสงครามบอสเนีย สิง่ทีโ่ดดเด่นทีส่ดุของมัสยดิคอื

หอคอยสเุหรา่ทีต่ัง้สงูตระหงา่นเหนอืตัวเมอืง 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซาราเยโว (Sarajevo) (ระยะทางประมาณ 129 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2.45 ช.ม.) 

เมอืงหลวงของประเทศบอสเนยีและเฮอรเ์ซโกวนีา  

น าทา่นเขา้ชมอโุมงคส์งคราม (War Tunnel) ทีข่ดุขึน้ในชว่งสงครามระหวา่งบอสเนยีและเซอรเ์บยี เมือ่ครัง้

ทีบ่อสเนีย ตอ้งการแยกเป็นเอกราชจากยโูกสลาเวยี อโุมงคแ์ห่งนี้ขดุขึน้เพือ่ล าเลยีงอาหาร น ้า เวชภัณฑ์

และกองก าลังทหาร ในระหว่างสงคราม เป็นอโุมงคท์ีขุ่ดขึน้ภายในบา้นหลังเล็กๆ หลังหนึง่เท่านัน้ แต่ขุด
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ยาวผา่นสนามบนิซาราเยโว เพือ่เป็นเสน้ทางล าเลยีง หลังจากทีเ่มอืงซาราเยโว ถูกกองก าลังเซอรเ์บยีโอบ

ลอ้ม เพือ่ไมต่อ้งการใหบ้อสเนยีเป็นเอกราช  

 (น าทา่นตรวจ RT-PCR Test คา่ตรวจไมร่วมในคา่ทวัร ์ประมาณ 70-80 Euro) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั ระดบั 4 ดาว Hills Sarajevo Congress & Thermal Spa **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีแ่ปด ซาราเยโว - เวยีนนา (ออสเตรยี) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเทีย่วชม ยา่นเมอืงเกา่บาสคาซจิา (Bascarsija) อดตีเคยเป็นยา่นบาซารเ์กา่แกข่องยคุออตโตมัน 

ปัจจบุนัเป็นถนนสายหลักของเมอืงซาราเยโว ตัง้อยูใ่นสว่นเมอืงเกา่ของซาราเยโว ออกแบบในสไตลอ์อตโต

มนั-เตอรก์ชิ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นกาแฟ บาซารท์ีข่ายสนิคา้หลากหลายชนดิ  

จากนัน้น าท่านชมยา่นเมอืงเกา่ซาราเยโว (Stari Grad) ยา่นทีม่สีถาปัตยกรรมหลากหลายสไตล ์อาทเิชน่ 

สถาปัตยกรรมแบบบอสเนยี ออตโตมนั ออสโตร-ฮงักาเรยีน เป็นตน้ เป็นทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคัญทางศาสนา

หลายแหง่  

น าท่านเขา้ชม สเุหร่า Gazi Husrev-Beg Mosque ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นสเุหร่าแบบออตโตมันทีส่ าคัญทีส่ดุใน

เมอืงซาราเยโว  

จากนัน้ชม มหาวหิารประจ าเมอืงซาราเยโว เป็นมหาวหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุในบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนิา เป็นที่

ประจ าต าแหน่งของพระราชาคณะของเมอืง สรา้งในแบบสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-กอธคิ สรา้งในชว่งปี ค.ศ.

1884-1889   

น าทา่นแวะถ่ายรูปกับโบสถค์รสิตอ์อโธด๊อกซท์ีส่รา้งอยา่งยิง่ใหญ่ ภายในบรเิวณเดยีวกัน รวมถงึโบสถข์อง

ชาวยวิหรอืซนีากอฟ ขนาดใหญท่ีส่รา้งอยูภ่ายในยา่นนี ้ 

น าทา่นชม สะพานลาตนิ (Latin Bridge) ซึง่เป็นจุดทีอ่ารค์ ดยคุ ฟรานซ ์เฟอรด์นิานด ์(Franz Ferdinand) 

รัชทายาทแห่งราชวงศอ์อสเตรยีถูกลอบปลงพระชนมใ์นวันที ่28 มถิุนายน 1914 โดยชาวซาราเยโวนาย

หนึง่ จนกลายเป็นชนวนเหตใุนการเกดิสงครามโลกครัง้ที ่1  
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12.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิซาราเยโว 

กลางวัน อสิระอาหารกลางวันในสนามบนิตามอธัยาศัย 

14.20 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิเวยีนนา ประเทศออสเตรยี 

15.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิเวยีนนา  

 น าท่านเ ชอ้ปป้ิงอย่างอสิระในย่านถนนคนเดนิ “คารท์เนอรส์ตรที” ทีม่นัีกท่องเทีย่วนยิมน่ังจบิกาแฟตน้

ต ารับแท ้และชมิชดัเกอรเ์คก้อันเลือ่งชือ่ของเวยีนนา พรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้จากหา้งสรรพสนิคา้และรา้นคา้

มากมาย เชญิท่านเลอืกซือ้หาของฝากจากออสเตรยี อาทเิชน่ เครือ่งแกว้เจยีระไน, ครสิตัล ของทีร่ะลกึ

ตา่งๆ หรอืสนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆบนถนนสายนี ้

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั ระดบั 4 ดาว Renaissance Vienna Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่กา้ เวยีนนา – พระราชวงัฮอฟบวรก์ – ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเขา้ชมความยิง่ใหญ่สวยงามของพระราชวังฮอฟบวรก์ (Hofburg Palace)  พระราชวังเดมิของ

ราชวงศฮ์อฟบวรก์ในกรุงเวยีนนายาวนานกว่า 600 ปี เป็นพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวยีนนา ประเทศ

ออสเตรยี สว่นหนึง่ของพระราชวังในปัจจบุนัเป็นทีพ่ านักและท าเนยีบของประธานาธบิดอีอสเตรยี พระราชวัง

สรา้งในศตวรรษที ่13 และมกีารต่อเตมิขยายสว่นเรือ่ยมา พระราชวังแห่งนี้เป็นเสมอืนหนึง่ศูนยร์วมอ านาจ

การปกครองทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในยโุรปและประวัตศิาสตรอ์อสเตรยี และยงัเป็นพระราชวังทีเ่กา่แกแ่ละใหญ่ทีส่ดุ

ของโลกอกีดว้ย  

น าทา่นเดนิทางสู ่ปานดอรฟ์เอาทเ์ล็ต (Parndorf Outlet) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 

นาท)ี 

กลางวัน อสิระอาหารกลางวันในเอาทเ์ลต ตามอธัยาศัย เพือ่ใหท้า่นไดม้เีวลาชอ้ปป้ิงอยา่งเต็มที ่

บา่ย อสิระใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมตามอัธยาศัย อาทเิชน่ Armani, Bally, Burberry, Gucci, 

Hugo Boss, Lacoste, Prada, Samsonite, และแบรนดช์ัน้น าอืน่ๆอกีมากมาย  

19.00 น. น าทา่นสูส่นามบนิ เพือ่เชค็อนิ และท า Tax Refund 

23.20 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ เทีย่วบนิที ่OS25 (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 10 ชัว่โมง) 

 สายการบนิมบีรกิารอาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิ 

 

วนัทีส่บิ  กรงุเทพมหานคร 

 

14.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 
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ราคาทวัร ์109,900 บาท : 18-27 ม.ีค. 65 / 8-17 เม.ย. 65 / 29 เม.ย. – 8 พ.ค. 65 / 20-29 พ.ค. 65/ 

17-26 ม.ิย. 65/ 12-21 ก.ค. 65 / 9-18 ส.ค. 65 / 22 ก.ย.- 1 ต.ค. 65 / 12-21 ต.ค. 65 / 20-29 ต.ค. 

65 

 

อตัราคา่บรกิาร   มนีาคม - ตลุาคม 2565 

ผูใ้หญพ่ัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง หรอื เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบรบิรูณ์ พักกบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น หรอื พกั 3 ทา่นตอ่หอ้ง ราคาทา่นละ 

109,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 12,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น เสรมิเตยีง 104,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์(OS) เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

85,000 – 120,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิหักคนื (BKK-VIE// SJJ-VIE-BKK) 30,000 

กรณีมวีซีา่เชงเกน้แลว้ หักเงนิคนืคา่วซีา่ทา่นละ 3,500 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิประกาศปรับ 

และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่26 มกราคม 2565) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง กรุณาแจง้ลว่งหนา้เพือ่ตรวจสอบกับทางโรงแรม มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทาง

เป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได  ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. , กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ OS  (กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ น ้าหนัก ไมเ่กนิ 20 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ,คา่ภาษีน ้ามัน,คา่ประกนัภัยทางอากาศ 

 คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 

ประกนัครอบคลมุการตดิเชือ้ Covid 19 

 คา่ภาษีในทกุประเทศ  (ประเทศตามระบใุนโปรแกรมทวัร)์ 

 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่  

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที,่ คา่วซีา่เชงเกน้ 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และทปิตา่งๆ 

 

อตัรานี้ไมร่วมถงึ 

 คา่ตรวจ PCR Test ในกรณีทีส่ายการบนิมขีอ้ก าหนดใหม้ผีลตรวจแสดง ณ จุดเชค็อนิ 

 คา่ทีพั่กกกัตัว 1 วนั พรอ้มตรวจ RT-PCR Test เมือ่กลบัถงึเมอืงไทย 
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 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อน หรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วันลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางหักคา่ธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่มัดจ าตั๋ว

เครือ่งบนิ, วซีา่และคา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี, คา่โรงแรม, คา่ตั๋วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้กล่กูคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ 

ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ัดจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์50% + คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนักอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิ   วซีา่ใน

ทกุกรณี ไม่วา่คา่ใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก็์ตาม*** 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกับคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง 

และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้หรือยกเลกิ

เทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

หมายเหตุ : 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้

อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้  

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง เนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่าน

ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืด

หม ู

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้่าย

สว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้ และในกรณีที่

ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ใน

กรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 
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 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่

สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM ) ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกัน ซึง่

อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศที่มจีะใหบ้รกิารในชว่ง

ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่

จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 

13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย เพราะหากเกดิ

การสญูหาย สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไม่เกนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ 

(Business) ดงันัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการเดนิทางที่

บรษัิททวัรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้ทา่นตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


