
 

 

 
 

 

  

ออกเดินทาง กุมภาพนัธ์ – มิถุนายน 2566 
เวียนนา – คลาเกรนเฟิร์ท – เบลด – ลูบลิยานา – ปราสาทลุบบลิยาน่า-ถ ้าโพสทอยน่า – โอพาเทีย 
ซาเกรบ  มหาวิหารเซนตส์ตีเฟน – ท าเนียบประธานาธิบดี-อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ – ซิบินิค 

โบสถเ์ซนตจ์าคอบ – สปลิท – พระราชวงั ดิโอคลีเธ่ียนนีอุม – โมสตาร์ – บลากายจ ์
มาลี สตอน – ดูบรอฟนิค – Outlet Parndorf 

อาหารพิเศษ...สปาเก็ตต้ีซ๊อสเห็ดทรัฟเฟิล & สเต๊กปลาทูน่า เอเดรียติก & บอสเนีย Mixed Grill & ไวน ์
 
 



 

 

 

ทัวร์โครเอเชีย – สโลเวนีย – บอสเนีย 10 วัน  
1. โรงแรมท่ีพกัแบบ 4 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพกั 
3. อาหารพ้ืนเมืองแบบมีคุณภาพ เพ่ือลองชิมรสชาติแบบต้นต ารับ *** 
4. อาหารจีนเมนูดีลกัซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้ 
5. อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน 
6. ค่าทิปพนักงานขับรถและพนักงานเสริฟในยุโรป 

วนัแรกของการเดินทาง(1)         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
20.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ Austrian Airlines พร้อมเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตร
ท่ีนั่งบนเคร่ือง 

23.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี OS026  

วนัที่สองของการเดินทาง(2)       เวยีนนา – คลาเกรนเฟิร์ท – ล่องเรือทะเลสาบเบลด 
      ลูบลยิาน่า(สโลวเีนีย) 
05.35 น. เดินทางมาถึงสนามบินเมืองกรุงเวียนนา หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเข้า เมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  

น าท่านออกเดินทางสู่เมือง คลาเกรนเฟิร์ท (Klagenfurt) คือเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและยงัเป็นเมืองหลวง
ของแควน้คารินเทีย (Carinthia) เป็นรัฐทางใตสุ้ดของประเทศออสเตรีย ในปี 2008 เมืองคลาเกนเฟิร์ต เคย
เป็นหน่ึงในแปดเมืองเจา้ภาพการจดัแข่งขนั
ฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปอีกด้วย อีกทั้งยงัเป็น
เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัหกของประเทศอีกดว้ย 
โดยเมืองน้ีตั้งอยู่บนฝ่ังทะเลสาบ Worthersee 
ท่ีแวดล้อมไปด้วยทิวทัศน์ ท่ีสวยงามของ
เทือกเขาแอลป์ท่ีช่ือว่า Karavanke ไดรั้บฉายา
นามว่ากุหลาบแห่งทะเลสาบ  Worthersee 
เมืองน้ีเคยถูกไฟไหม้คร้ังใหญ่เม่ือปี 1544 
และถูกสร้างขึ้นใหม่โดยสถาปนิกชาวอิตาลี 
ดงันั้นลกัษณะของเมืองจึงเน้นสไตลอิ์ตาลีโดยทัว่ไป...น าท่านชมเมืองท่ีบริเวณใจกลางเมือง อาคารรัฐสภา
แวะถ่ายรูปกับอนุสาวรียม์งักร (Dragon Fountain) เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองน้ี ชมจตุัรัสเมืองเก่าซ่ึงเป็นท่ีตั้ง
ของเหล่าอาคารส าคัญๆท่ีสร้างขึ้ นในสไตล์เรอเนสซอง ชมความงดงามของ ลานน ้ าพุมังกรลินท์วูร์ม 
(Lindworm Fountain) ถูกสร้างขึ้นในปี 1593 ปัจจุบันเป็นอีกหน่ึงจุดท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมมากแห่ง
หน่ึงของเมือง  
 
 
 



 

 

 
 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่สาธารณรัฐสโลวีเนีย ดินแดนท่ีมีความงดงามทางลกัษณะภูมิประเทศ ไม่ว่าจะเป็น

ทะเลสาบ ภูเขา และศิลปะ วฒันธรรมท่ีสุดแสนจะงดงาม น าท่านเข้าสู่เมืองเบลด Bled เมืองตากอากาศตั้งอยู่
ริมทะเลสาบและริมเทือกเขาแอลป์ จูเลียน เป็น
ทะเลสาบท่ีมีช่ือ  เสียงมากท่ีสุดในประเทศสโลเวเนีย 
และได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งเทือกเขา
แ อ ล ป์  น าท่ าน ล่ อ ง เรื อ ช ม ค ว าม ง าม ข อ ง
ทะเลสาบเบลด ตวัทะเลสาบเกิดจากการกดัเซาะของ
ธารน ้ าแข็งโบฮินจ์ (Bohinj Glacier) ในยุคน ้ าแข็ง แต่
ท่ีน่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือน ้ าในทะเลสาบ ไม่ไดม้าจาก
การละลายของธารน ้าแข็ง แต่มาจากบ่อน ้ าร้อนใตดิ้น
หลายแห่ง น ้ าในทะเลสาบน้ีจึงใสบริสุทธ์ิ และไม่
กลายเป็นน ้ าแขง็ในฤดูหนาว เรือล่องผ่าน ปราสาทเบ
ลด Bled Castle ท่ีตั้ งอยู่บนริมผาติดทะเลสาบ เป็น
ปราสาทท่ีเก่าแก่ท่ีสุด จกัรพรรดิเฮนริค ท่ี 2 แห่งเยอรมนั ยกให้เป็นสถานท่ีพกัของบิชอป อลั เบ่ียม แห่งบริ
เซน (Bishop Albium of Brixen) ในปี ค.ศ.1004 น าท่านออกเดินทางสู่กรุงลูบลยิานา (Ljubljana) 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัที่: AUSTRIA TREND HOTEL / หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่สามของการเดินทาง(3)          ลูบลยิานา – ปราสาทลุบบลยิาน่า – ถ า้โพสทอยน่า – โอพาเทีย  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  

 น าท่าน เขา้สู่จตัุรัสกลางเมืองเพรเซเรน เป็นจตัุรัสท่ีมีความส าคญัเช่นเดียวกบัจตัุรัสบนัไดสเปนในกรุงโรม 
มีรูปป้ันของฟรานซ์ เพรเซเรน กวีท่ีมีช่ือเสียงของสโลวีเนีย เป็น
สัญลักษณ์ความรักชาติและเสรีภาพ ใกล้จัตุรัสเป็นโบสถ์ใน
นิกายฟรานเซสกนั ศิลปะในแบบอาร์ตนูโว น าท่านขึน้ชม ลาน
ปราสาทลุบบลยิาน่า ปราสาทยุคกลางท่ีตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือใจ
กลางเมืองลุบลิยาน่า โดยปราสาทถูกสร้างขึ้ นเพื่อปกป้อง
อาณาจักรจากการรุกรานของชาวเติร์กและกบฏ ปัจจุบัน
ปราส าทลูบ ลิ ยาน่ าได้กลาย เป็ น  สถาน ท่ีท่ อ ง เท่ี ยว ท่ี มี 
ความส าคญัทางดา้นวฒันธรรม และยงักลายเป็นหอชมเมือง ซ่ึง
ท่านจะไดส้ัมผสัวิวทิวทศัน์อนังดงามของเมืองไดเ้กือบทั้งหมด  

 
 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 

 
 

ชมจัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน จตัุรัสท่ีมีความส าคญั จตัุรัสเป็นรูปหล่อของฟรานซ์ เพรเซเรน กวีท่ีมีช่ือเสียง
ของ  สโลเวเนีย (1800 – 1849) เป็นสัญลกัษณ์ของคนรักชาติ รักเสรีภาพ ใกลจ้ตัุรัสเป็นโบสถ์นิกายฟราน
เซสกันท่ีมีสีชมพูดึงดูดสายตาใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 14 ปี เป็นศิลปะแบบอาร์ตนูโว ภายในมี
หอ้งสมุดตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 ซ่ึงมีหนงัสือประมาณ 55,000 เล่ม ไม่ไกลจากจตัุรัสมีสะพาน 3 แห่งท่ีมีช่ือเสียง
ของเมืองลูบลีอานา ท่ีส าคัญคือ สะพานมังกร ซ่ึงสร้างในปี 1901 เป็นสะพานแห่งแรก ๆ ท่ี  สร้างด้วย
คอนกรีตเสริมเหลก็ขนาดใหญ่ของยโุรป ท่ีหวัสะพานทั้งสองฝ่ังประดบัดว้ยรูปป้ันมงักรในแบบอาร์ตนูโว  

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย น าท่านออกเดินทางไปเท่ียวชม ถ ้าโพสทอยน่า เปิดให้บริการมากวา่ 188 ปี  และมีนกัท่องเท่ียวมาเยอืน
กวา่ 31 ลา้นคน เป็นถ ้าท่ีสวยท่ีสุดในยโุรป ภายในถ ้าเช่ือมต่อถึงกนัเป็นระยะทางวา่ 20 กิโลเมตร น าท่านเขา้
ชมภายในถ ้าโดยขบวนรถรางไฟฟ้าท่ีเปิดใหบ้ริการใน
ปี 1884 อุณหภูมิภายในถ ้าโดยเฉล่ีย 8-10 องศา
เซลเซียส ชมส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุดภายในถ ้าท่ีเรียกวา่ 
Classic Karst ภายในถ ้ามีหินงอกหินยอ้ยหลากหลาย
แบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา มีห้องต่าง ๆ 
ภายในถ ้ามากมายลดหลัน่เป็นชั้น ๆ ราวกบัเนรมิต 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองโอพาเทีย 
Opatija ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก ระหวา่งทางผา่น
ชมวิวทะเลเอเดรียติคท่ีสวยงามทุกมุมมอง ดว้ย
ธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิ ของริมทะเลเอเดรียติกท าให้เมืองโอพาเทียเป็นเมืองท่องเท่ียวและพกัผอ่นท่ีส าคญัท่ีสุด
แห่งหน่ึงของโครเอเชีย น าท่านชมความงดงามของตวัเมือง บนัทึกภาพกบั รูปป้ัน Maiden with the Seagull
ซ่ึงถือวา่เป็นรูปป้ันท่ีแกะโดย Zvonko Car เป็นรูปสตรีงดงามท่ีมีนกนางนวลเกาะอยูท่ี่มือ ถือเป็นสัญลกัษณ์
ของเมือง 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...สปาเก็ตตี้ เห็ดทรัฟเฟิล (เป็นเห็ดท่ีมีความหอม, ราคา
แพงและมีอยู่ในบริเวณเขตอสิเทรีย(Istria) ของประเทศโครเอเชีย)  

พกัที่: AMADRIA PARK HOTEL GRAND OPATIJA หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง(4)      โอพาเทีย – ซาเกรบ(โครเอเชีย) – มหาวหิารเซนต์สตีเฟน   
   ชมเมือง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  
 น าท่านออกเดินทางสู่กรุงซาเกรบ Zagreb เมืองหลวงของ

ประเทศโครเอเชีย ดินแดนแห่งทะเลอะเดรียติค ซ่ึงมีความ
เก่าแก่แฝงด้วยเสน่ห์และมนต์ขลังท่ีท่านแทบไม่เช่ือต่อ
สายตาตนเองว่าเป็นเมืองท่ีเพิ่งผ่านพน้วิกฤตการณ์เม่ือไม่
นานมาน้ี เอง ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวฒันธรรมและ
เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 11 ปัจจุบนัประชาชน
ชาวโครแอทมีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปท่ีเจริญโดย ทัว่ไป การ
คมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบายนิยมใชร้ถรางเป็น
พาหนะ สัญจรนบัสิบสาย ทัว่ทั้งเมือง  
กรุงซาเกรบประกอบด้วยเขตเมือง Upper Town ท่ีสร้างขึ้ นสมัยศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีซุ้มประตูหินเป็น
สัญลักษณ์  เขต Lower Town  ท่ีส ร้างขึ้ นในสมัยศตวรรษท่ี  19 และเขตเมืองใหม่ ท่ีสร้างสมัยหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2  

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านนัง่รถราง Funicular ข้ึนสู่เขต Upper Town น าท่านชมมหาวิหารเซนตส์ตีเฟน ท่ีสร้างในสไตลนี์
โอโกธิค ชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจง้ท่ีเก่าแก่ มีสีสันสดใส ขายไมด้อกไมป้ระดับ
และผลไม้ราคาถูกมาก น าท่าน สู่เขต Upper Town ชมวิหารเซนต์มาร์ก (St. Marks Church) ท่ีมีหลังคา
กระเบ้ืองปูเป็นลวดลายรูปตราของกองทหารแห่งยุคกลาง ถือเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของซาเกรบ ชมโบสถ์
ประจ าเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน บริเวณแห่งน้ียงัเป็นท่ีตั้งของท าเนียบประธานาธิบดี (President Palace) น า
ท่านชมจุดชมวิวท่ีท่านสามารถเห็นกรุง Zagreb ท่ีหลงัคาอาคารเป็นสีแดงอิฐทั้งเมือง จากนั้นอิสระทุกท่าน 
ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัท่ี: ARISTOS HOTEL หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

วนัที่ห้าของการเดินทาง(5)        ซาเกรบ – อุทยานแห่งชาติพลติวเิซ – ซิบินิค  
      โบสถ์เซนต์จาคอบ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  

 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ น าท่านเขา้ชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ เป็น
อุทยานแห่งชาติหน่ึงในแปดของโครเอเชียท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ 
UNESCO เม่ือปี 1979   อุทยานแห่งน้ีมีเน้ือท่ีกว่า 
3,000 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบน้อยใหญ่ 16 แห่ง 
เช่ือมต่อด้วยสะพานไม้  ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบ
และเนินเขา  

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเพลิดเพลินกับความงามของทะเลสาบและ
น ้ าตกท่ีไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแห่ง 
ท่านจะสังเกตเห็นหญา้มอสท่ีชุ่มฉ ่าชัว่นิรันดร์กาลชม
ฝูงปลาแหวกว่ายในน ้ าใสราวกระจกสะทอ้นสีคราม
ของทอ้งฟ้า แวดลอ้มดว้ยหุบเขา ตน้ไมใ้หญ่ท่ีร่ม ร่ืน 
ชมน ้ าตก The Plitvice Water Fall ท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุทยาน จากนั้นน าท่านเดินลดัเลาะสู่ Donja Jezira เพื่อ
ล่องเรือในทะเลสาบ Jezero Kozjak เต็มอ่ิมกบัความงามของทะเลสาบและหุบเขาน าท่านออกเดินทางสู่
เมืองซิบินิค (Sibenik)  
น าชมตัวเมืองชิบินิค เมืองเก่าริมฝ่ังทะเลอะเดรียติค ท่ีได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากเวนิส  และเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของแควน้ดัลมาเทีย (Dalmatia) เป็นท่ีรวมศิลปะโบราณยุคก่อนประวติัศาสตร์ 
มากมาย ชมโบสถ์เซนต์จาคอบ (เซนต์
เจมส์) อนังดงาม ซ่ึงสร้างมาตั้งแต่สมยัเรอ
เนสซองตใ์นปี ค.ศ.1431 ในสถาปัตยกรรม
แบบเวนิส-โกธิค ผสมศิลปะทอสคาโนเร
เนสซองส์  โดย ศิล ปิ น Jura Dolmatinae  
โบสถ์น้ีมีเอกลักษณ์ด้วยโคมหลังคาของ
มหาวิห ารตลอดจน รูปสลัก ศีรษะคน
ประดบัโดดเด่นรอบมหาวิหาร 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่: Amadria Park Ivan Hotel / หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 



 

 

 

วนัที่หกของการเดินทาง(6) ซิบินิค – สปลทิ – พระราชวงั ดิโอคลเีธ่ียน – มาล ีสตอน  
    ล่องเรือชมฟาร์มหอย – นีอูม(บอสเนีย)  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  

 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองสปลิท น าชมมืองสปลิท น าท่านชมพระราชวังดิโอคลเีธี่ยน(Diocletian 
Palace) ท่ีสร้างขึ้นจากพระประสงคข์อง จกัรพรรด์ิดิโอคลีเธ่ียน ท่ีตอ้งการสร้างพระราชวงัส าหรับบั้นปลาย
ชีวิตของพระองคใ์นปี 295 ซ่ึงใชเ้วลาในการก่อสร้าง
ถึง 10 ปี พระราชวงัแห่งน้ี UNESCO ไดข้ึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก น าท่านชม  หอ้งโถงกลาง
ซ่ึงมีทางเดินท่ีเช่ือมต่อสู่หอ้งอ่ืนๆ ชมลานกวา้ง 
(Peristyle) ซ่ึงลอ้มไวด้ว้ยเสาหินแกรนิต 3 ดา้น และ
เช่ือมต่อดว้ยโคง้เสาท่ีตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกั
อยา่งวิจิตรสวยงาม ชมยอดระฆงัแห่งวิหาร The 
Cathedral Belfry แท่นบูชาของเซนตโ์ดมินสั และ
เซนตส์ตาซิอุส ซ่ึงอยูภ่ายในวิหารชมจตัุรัสประชาชน 
(People’s Square) ชมรูปป้ันของ Gregory Of Nin 
ผูน้ าศาสนาคนส าคญัของโครเอเชีย 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย ชมศาลาวา่การเมืองสไตลเ์รอเนซองส์ท่ีสร้างในศตวรรษท่ี 15 อาคารบา้นเรือนเก่าแก่  น าท่านชม
ยา่น People Square ศูนยก์ลางทางธุรกิจ และการบริหาร เม่ือสมยัศตวรรษท่ี 15 แวะชมส่ิงก่อสร้างท่ีมี 
ช่ือเสียง เช่น รูปภาพแกะสลกัสมยั Venetian-Gothic Cambi Palace  
 
และ Renaissance Town Hall ท่ีสร้างขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษท่ี 15 
จากนั้นน าท่านโดยสารรถโคช้ลดัเลาะเลียบไปตามชายฝ่ังทะเลอาเดรี
ยติคเขา้สู่ เมืองมาลี สตอน (MALI STON) น าท่านเยีย่มชมฟาร์มเล้ียง
หอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเล้ียงแลว้ใหท้่านไดชิ้มหอยนางรม
สดๆจากทะเลอเดรียติค พร้อมดว้ยไวน์ขาวรสเลิศ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...สเต๊กปลาทูน่า
สดๆจากทะเล (Fresh Tuna Steak)    

พกัที่: Grand Hotel Neum / หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
 



 

 

 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง(7)       นีอูม – โมสตาร์(บอสเนีย) – ชมเมืองเก่า – บลากายจ์ – นีอูม   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  

 น าท่านเดินทางสู่เมืองโม
สตาร์(บอสเนีย) น าท่านชม
เมืองเก่า “เมืองโมสตาร์” 
(Mostar) เมื อ งแสนสวย
แห่งประเทศบอสเนียและ
เฮอเซโกวีน่า เมืองโมสตาร์ 
เป็นเมืองท่ีเคยถูกระเบิดคร้ัง
ให ญ่และโดนผลกระทบ
ในช่วงสงครามระหว่างเซิร์บ
กับโครแอต โมสตาร์เป็น
เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ  ตั้งอยู่บน
แม่น ้ าเน เรทวา (Neretva) ซ่ึ งเปรียบเสมือนเป็น
พรมแดนกั้นวฒันธรรมของสองทอ้งถ่ิน คือทางฝ่ัง
ตะวนัออกของแม่น ้ าจะเป็นส่วนของศาสนาอิสลาม
คือเป็นส่วนท่ีเป็นท่ีตั้งของสุเหร่าและเตอร์กิสเฮาส์ 
ส่วนฝ่ังตะวนัตกจะเป็นส่วนของศาสนาคริสตแ์บบ
คาทอลิก อันเป็นท่ีตั้ งของโบสถ์และท่ีอยู่ของ
นักบวช ปัจจุบันโมสตาร์เป็นเมืองท่ีสวยงามและ
โด่งดังท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงประเทศของบอสเนีย ค าว่า โมสตาร์ มาจากค าว่า 
“The Bridge Keepers” หรือแปลว่า ชาวโมสตาร์ท่ีคอยดูรักษาสะพานท่ี
ตั้งอยู่เหนือแม่น ้าเนเรทว่า 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูท้องถิ่น Mixed Grill 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ชมบา้นแบบเติร์ก (Turkish House) ซ่ึงเหลืออยูเ่พียงไมก่ี่หลงัในโมสตาร์ ปัจจุบนัเจา้ของบา้นยงัคงเป็น
ชาวบอสเนียนเช้ือสายเติร์ก มีเวลาใหท้่านอิสระเดินชอ้ปป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ินตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่
เมือง “บลากายจ”์ (Blagaj) ชมธารน ้าตกท่ี
ไหลออกมาจากถ ้าใตดิ้นผา่นบริเวณมสัยดิ
เก่าสุดคลาสสิค น าท่านชมตลาดเทปา ซ่ึง
เป็นเขตเมืองเก่าท่ีไดรั้บการอนุรักษแ์ละยก
ยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกน าท่านเดินชมเมือง
เก่าแห่งน้ีท่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้มากมาย ได้
เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่เมืองนีอูม 
(Neum) เมืองใน เขตประเทศบอสเนียและ
เฮอร์เซโกวีน่า เป็นเมืองชายทะเลเพียงเมืองเดียวของบอสเนีย  และเฮอร์เซโกวีน่า โดยมีความยาวของชายฝ่ัง
ประมาณ 24.5กิโลเมตร เป็นทางออกสู่ทะเลอะเดรียติก ทางเดียวของประเทศ เป็นเมือง ตากอากาศท่ีมี
ช่ือเสียงเมืองหน่ึง 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: Grand Hotel Neum / หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่แปดของการเดินทาง(8)      นีอูม – ดูบรอฟนิค – นั่งกระเช้าสู่จุดชมเววิ  
      เดินชมก าแพงเมืองเก่า – อสิระช้อปป้ิง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  

 น าท่านชมเมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) เมือง
มรดก  โลกท่ีแขวนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ ท่ี
พรหมแดนติดต่อกบัประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า น า
ท่านลดัเลาะเลียบไปตามชายฝ่ังทะเลอเดรียติคซ่ึงท่าน
จะต่ืนตาต่ืนใจกับบรรยากาศริมชายฝ่ังทะเล ท่ีมีบ้าน 
เรือนหลังคากระเบ้ืองสีแสด สลับตามแนวชายฝ่ังเป็น
ระยะๆ น าท่านเดินทางสู่สถานีกระเชา้ไฟฟ้าเพื่อข้ึน
ชมวิวเมืองดูบรอฟนิค กระเช้าไฟฟ้า ท่ีความสูง 400 
เมตร เพื่อชมวิวทิวทศัน์ของเมืองดูบรอฟนิค 

 
 
 



 

 

 
 

 ท่านจะเห็นฝังเมืองท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ความสวยงามของบา้นเมือง ส่วนให้จะใชห้ลงัคาสีส้มเป็นเอกลกัษณ์ และ
ความงดงามของทะเลอะเดรียติค 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชมเมืองดูบรอฟนิค เมืองหลวงของมณฑล Dubrovnik-Neretva อยู่ทางตอนใต้ของแคว้น Dalmatia ท่ี

องคก์าร UNESCO ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี 1995 นบัเป็นเมืองสวรรคข์องนกัท่องเท่ียวอีกเมืองหน่ึง
ท่ีสวยงามติดอนัดบัตน้ของโลก  ซ่ึงในอดีตเม่ือปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ไดเ้ป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากกอง
ทหารยูโกสลาฟ  บ้าน เรือนกว่าค ร่ึงและ
อนุสาวรีย์ต่างๆ ทรุดโทรมเสียหาย หลังจาก
นั้นในปี 1995 ได้มีการลงนามในสนธิสัญญา 
Erdut สงบ ศึก  และ เร่ิม เข้ า สู่ สภ าวะปก ติ 
UNESCO และสหภาพยุโรปไดร่้วมกันบูรณะ
ซ่อมแซมเมืองส่ วน ท่ี เสี ยหายขึ้ นใหม่ ใน
ระยะเวลาอนัสั้น ปัจจุบนัเมืองดูบรอฟนิคกลบั
ม าส วยงาม อีกค ร้ั ง  น าท่ าน เดิ น ข้ึ น ชม
ทศันียภาพของเมืองดูบรอฟนิคบนก าแพงเมือง(รวมค่าตัว๋แลว้) ชมความงามริมฝ่ังทะเล อะเดรียติค ชมตวั
เมืองเก่า และป้อมปราการโบราณก าแพงมีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ลอ้มรอบตวัเมือง ถือเป็นสัญลกัษณ์
ของเมืองท่ีความโด่งดงัเทียบไดก้บัแกรนด์คาแนล แห่ง เกาะเวนิส จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองหรือ
เลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที่: KOMPAS HOTEL DUBROVNIK  หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วนัที่เก้าของการเดินทาง(9)   ดูบรอฟนิค – เกบ็ภาพท่าเรือเมืองคาฟทัท 
     เวยีนนา – Outlet Parndorf – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองคาฟททั

(Cavtat) เก็บภาพความสวยงามของบา้นเรือน
ท่ีป็นเอกลกัษณ์ และความงดงามของทะเลอะ
เดรียติคก่อนเดินทางสู่สนามบิน 

13.00 น. เหิ รฟ้ ากลับ สู่ก รุง เวียนนาฯ  ประ เทศ
ออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียน แอร์
ไลน์ เท่ียวบินท่ี OS732 

14.20 น. เดินทางมาถึงสนามบินในกรุงเวียนนา 
ประเทศออสเต รีย  น าท่ านออกเดินทางเข้า สู่   “Outlet 
Parndorf”  ใหท้่านไดมี้เวลาเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมมากมายใน
ร าค าพิ เศ ษ  เช่ น  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 ได้เวลาอันควรน าท่าน
เดินทางสู่สนามบินนานาชาติเวียนนา เพื่อท า Tax Refund (หมาย
เหตุ*หากเกิดการล่าช้าจากสายการบินหัวหน้าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจในการช้อปป้ิง Outlet Parndorf 
หรือไม่ชอ้ปป้ิงเพื่อผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั)  

20.15 น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน AUSTRIAN AIRLINES เท่ียวบินท่ี OS015 

วนัที่สิบของการเดินทาง(10)     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
11.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

************************************************************** 

*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ, การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง 
โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นท้ังนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึ ง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมัดจ าแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ของทางบริษัทฯ แล้ว 

 
 
 



 

 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เวียนนา // ดูบรอฟนิค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั)  

 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้น 

 ขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่น

แถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุม

ต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  

 ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ินและบริกรตลอดการเดินทาง 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 2566 รวมทิปไกด์ท้องถ่ิน+พนกังานขับรถ 

ช่วงออกเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

พกัท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

10 – 19 ก.พ.66 109,900 109,900 109,900 22,900 

10 – 19 มี.ค.66 109,900 109,900 109,900 22,900 
17 – 26 มี.ค.66 109,900 109,900 109,900 22,900 

31 มี.ค. – 09 เม.ย.66  112,900 112,900 112,900 22,900 
06 – 15 เม.ย.66 115,900 115,900 115,900 25,900 
09 – 18 เม.ย.66 118,900 118,900 118,900 25,900 
21 – 30 เม.ย.66 112,900 112,900 112,900 25,900 

28 เม.ย. – 07 พ.ค.66 112,900 112,900 112,900 25,900 
12 – 21 พ.ค.66 119,900 119,900 119,900 25,900 

26 พ.ค. – 04 มิ.ย.66 119,900 119,900 119,900 25,900 
09 – 18 มิ.ย.66 119,900 119,900 119,900 25,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 



 

 

 

 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท***(ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์*** 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน(หากท่านประทับใจในการบริการ)  

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า (ค่าบริการในการยื่นวีซ่าโครเอเชีย 9,500.- บาท)  
และค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 70,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  
มายงับริษทั และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 20 
ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืน
เงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ 
ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

• หากในช่วงที่ท่านเดนิทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวี
ซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์
จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า
ของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าท่ีท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว่้าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการย่ืนวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา 

ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่าน
ภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พัก ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมี
เอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่า ยในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ้่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 
การันตีท่ีนั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

 
 
 



 

 

 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ี

มีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างาน
เป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ
สถานทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ท้ังนีเ้พ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการ

ใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน 

กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้ง
สองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
ทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 

***************************************************** 


