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10 วัน อิตาลี - โครเอเชีย - สโลวีเนีย – บอสเนียและเฮอร์ เซโกวีนา

***โปรโมชั่น...สายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ ส ****

กรกฎาคม – ตุลาคม 2562
เริ่มต้ นที…
่ .

74,900 บาท

(ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถแล้ว)
เวนิส - ถํ้าโพสทอยน่า (สโลวีเนีย), ล่องเรื อทะเลสาบเบลด, ลุบเบลียน่า, ซาเกรบ (โครเอเชีย),
อุทยานพลิตวิเซ่, ซาร์ดาร์, ซิบินิค, โทรเกียร์, สปลิท, สตอน, ชิมหอยนางรมแห่งเมืองสตอน
ดูบรอฟนิค, โมสตาร์ (บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา), ซาราเยโว
ราคา 79,900 บาท : 27 ก.ค.-5 ส.ค./ 10-19 ส.ค./
ราคา 74,900 บาท : 5-14 ต.ค./ 10-19 ต.ค./ 11-20 ต.ค./17-26 ต.ค./ 19-28 ต.ค./ 20-29 ต.ค./
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เส้ นทางการท่ องเทีย่ วตามโปรแกรม

วันแรก

กรุงเทพมหานคร

20.00 น.
23.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุ เทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์ เช็ คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ เช็คอินสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.15 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับ
ภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุ กที่ นั่ง และสายการบินฯ มีบริ การ อาหารคํ่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เที่ยวบิน

วันทีส่ อง

อิสตันบูล – เวนิส

05.20 น.
06.50 น.
08.20 น.

เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล (IST) ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่ อง เที่ยวบิน TK1867
ออกเดินทางสู่ สนามบินเวนิส (VCE)โดยเที่ยวบิน TK1867 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)
เดินทางถึงสนามบินเวนิส
นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นําท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส เมืองที่มีเอกลักษณ์พิเศษสุ ดเมือง
หนึ่ งของโลกเปรี ยบเสมือนประตูสู่ตะวันออกของยุโรปในอดีต นําท่านนัง่ เรื อสู่ เกาะเวนิ ส (เมืองที่ไม่มีรถยนต์วิ่ง
ผ่าน) เมืองเวนิสได้รับสมญานามว่า “ราชินีแห่งทะเลเอเดรี ยติก” (Queen of the Adriatic) เมืองแห่ งสายนํ้า (City of
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water) เมืองแห่ งสะพาน (City of bridges) เมืองแห่ งแสงสว่าง (City of light) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์
สองริ มฝั่งสู่ เกาะเวนิสซึ่ งมีความงดงามเป็ นอย่างยิง่
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านชม จัตุรัสเซนต์มาร์ โคและพระราชวังดอจจ์ ศูนย์กลางของเกาะเวนิ ส ผ่านชมและแวะถ่ ายรู ปบริ เวณ
สะพานถอนหายใจ (Ponte Dei Sospiri) ที่เชื่อมระหว่างพระราชวังโบราณกับเรื อนจําโบราณ ซึ่ งมีตาํ นานเล่าถึงนัก
รักคาสโนว่าที่ เคยถู กคุ มขังในคุ กแห่ งนี้ จากนั้นให้ท่านได้แวะถ่ ายรู ปกับ มหาวิหารเซนต์มาร์ โค (San Marco
Basilica) ซึ่งเป็ นอาคารที่ผสมผสานสถาปั ตยกรรมแบบไบแซนไทน์ อาหรับ โรมันเนสก์ เรเนซองส์ เข้าไว้ดว้ ยกัน
ในมหาวิหารนี้เชื่อว่าเป็ นที่บรรจุศพของนักบุญเซนต์มาร์ ก อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปโดยรอบบริ เวณจตุรัสเซนต์มาร์
โค หรื อจะ เลือกช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมที่มีมากมายรายล้อมรอบจตุรัส ไม่ว่าจะเป็ น Gucci, Chanel, Louis
Vuitton, Hermes, Tods, Prada และอื่นๆอีกมากมาย (***ร้ านค้ าส่ วนมากอาจปิ ดให้ บริ การในวันอาทิ ตย์ และ
วันหยุดสากล) ได้เวลานําท่านนัง่ เรื อเพื่อเดินทางกลับสู่ ฝั่งเวนิสเมสเตร์

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าพักสู่ โรงแรมทีพ่ กั ANTONY PALACE หรื อ BEST WESTERN หรื อ NH LAGUNA **** หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม

ถา้ โพสทอยน่ า – ล่องเรื อทะเลสาบเบลด - เมืองลุบเบลียน่ า (เมืองหลวงสโลวีเนีย)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางโดยใช้เส้นทางมอเตอร์ เวย์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองข้างทางระหว่างการเดินทางเข้า
สู่ ประเทศสโลวีเนี ย ท่านจะได้สัมผัสกับทิ วทัศน์ทุ่งหญ้าสลับภู เขา บ้านเรื อนแถบชานเมือง นําท่านมุ่งหน้าสู่
ถํ้าโพสทอยน่า (Postojna Caverns) (ระยะทาง 198 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.) ตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่ของเมือง
โพสทอยน่า (Postojna) เป็ นถํ้าที่เปิ ดให้บริ การมากว่า 188 ปี นําท่านเข้าชมความงามของ “ถํ้าโพสทอยน่า” ถํ้าที่
สวยที่สุดในยุโรป ซึ่ งมีอายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านปี เป็ นถํ้าที่มีความยาวถึง 27 กิโลเมตร นําท่านเข้าชมภายในถํ้าโดย
ขบวนรถรางไฟฟ้า ซึ่งได้เปิ ดให้บริ การในปี 1884 อุณหภูมิภายในถํ้าโดยเฉลี่ย 8-10 องศาเซลเซี ยส ภายในถํ้ามีหิน
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งอกหิ นย้อย รถรางไฟฟ้ านําท่านผ่า นลําธาร เขื่ อนเก็บนํ้าใต้ดิน ชมหิ นงอกหิ นย้อยหลากหลายแบบและสี สั น
สวยงามสุ ดพรรณนา ภายในถํ้ายังมีหอ้ งต่างๆ มากมาย ลดหลัน่ เป็ นชั้นๆ ท่านจะได้ชมความงามอันยิ่งใหญ่ภายใน
ถํ้าแห่ งนี้ ที่ธรรมชาติ ได้สรรสร้ างมานานกว่าล้านปี ผ่านหลายยุคสมัยและเคยใช้เป็ นที่พาํ นักของทหารในช่ วง
สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 เห็ นได้จากร่ องรอยการสร้ า งสะพานเชื่ อมภายในถํ้า จากนั้นนําท่ านชมความแปลกของ
ปลามนุษย์ (Human fish) หรื อ Olm สิ่ งมีชีวติ ขนาดเล็กที่อาศัยอยูใ่ นถํ้าพอสทอยน่า ผิวสี เนื้ อคล้ายมนุ ษย์ ลําตัวยาว
คล้ายงู มีแขนและขา ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1768 และอาศัยอยูใ่ นที่มืด

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเบลด (Bled Lake) (ระยะทาง 105 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.20 ชัว่ โมง) ทะเลสาบแห่ งนี้
เกิดจากการกัดเซาะของธารนํ้าแข็งโบฮินจ์ (Bohinj Glacier) ในยุคนํ้าแข็ง นํ้าในทะเลสาบไม่ได้มาจากการละลาย
ของธารนํ้าแข็ง แต่มาจากบ่อนํ้าร้ อนใต้ดินหลายแห่ ง ซึ่ งทําให้น้ าํ ในทะเลสาบนี้ ใ สบริ สุทธิ์ และไม่ กลายเป็ น
นํ้าแข็งในฤดูหนาว นําท่านล่องเรื อทะเลสาบเบลด ซึ่ งมีปราสาทเบลด (Bled Castle) ตั้งอยูบ่ นริ มผาติดทะเลสาบ
เป็ นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด จักรพรรดิ์เฮนริ คที่ 2 แห่ งเยอรมัน ได้ยกให้เป็ นสถานที่พาํ นักของบิชอป อัลเบี่ยม แห่ ง
บริ เซน (Bishop Albium of Brixen) ในปี ค.ศ. 1004 สัมผัสทัศนี ยภาพอันโดดเด่นของเกาะกลางทะเลสาบที่
ล้อมรอบด้วยนํ้าทะเลสี เขียวมรกต เบลดเริ่ มมีชื่อเสี ยงสําหรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1885 เมื่อแพทย์ชาวสวิส
ชื่อ Dr. Arnold Rivli ได้เห็นคุณค่าของอากาศที่แสนบริ สุทธิ์ และได้ยา้ ยมารักษาคนไข้ที่เมืองนี้ และใช้ชีวิตอยูใ่ น
เมืองนี้ กว่า 50 ปี (***การล่องเรื อในทะเลสาบขึ้นกับสภาพอากาศในวันเดินทาง หากสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวย
บริ ษทั จะคื นค่าล่ องเรื อให้กบั ทุ กท่านและเดิ นชมบริ เวณรอบทะเลสาบแทน) ได้เวลาสมควรนําท่านสู่ เมือง
ลุบเบลี ยน่า (Ljubljana) เมืองหลวงของประเทศสโลวีเนี ย (ระยะทาง 55 กม. ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที) นําท่าน
สัมผัสบรรยากาศเมืองหลวงที่ยงั คงให้ท่านได้เห็นร่ องรอยของสถาปั ตยกรรมโบราณ และอิทธิ พลของศิลปะสไตล์
บาโร๊ คในเมืองลุบเบลียน่า

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าพักสู่ โรงแรมทีพ่ กั RADISSON BLU หรื อ LEV HOTEL หรื อ AUSTRIA TREND **** หรื อเทียบเท่า
***หากโรงแรมในเมืองลุบเบลียน่ าไม่ สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดทีพ่ กั ทีเ่ มืองใกล้เคียงให้ แทน***
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วันทีส่ ี่

เมืองลุบเบลียน่ า (เมืองหลวงสโลวีเนีย) - ซาเกรบ (เมืองหลวงโครเอเชีย) - อุทยานแห่ งชาติพลิตวิเซ่

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชม สะพานมังกร ที่ทอดข้ามแม่น้ าํ ลุ บเบลียยานิ กา้ ผ่านชมและแวะถ่ายรู ปกับสถานที่สําคัญต่างๆภายใน
เมืองเช่น ศาลาว่าการเมือง มหาวิหารเซนต์ นิ โคลัส จากนั้นนําท่าน เข้าชมปราสาทเมืองเก่า (Old town castle) ซึ่ ง
ตั้งอยู่บนเนิ นสู ง โดยนัง่ รถรางขึ้ นสู่ เนิ นเขา ซึ่ งสามารถมองเห็ นทัศนี ยภาพของเมืองลุ บเบลี ยน่ าได้อย่างชัดเจน
ปราสาทแห่ งนี้ สร้ างในสมัยศตวรรษที่ 11 ในศิลปะสไตล์บาโร๊ ค และได้ทาํ การบูรณะใหม่ในปี 1990 โดยได้
บูรณะหอสู งในลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิ ค ณ จุดนี้ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์โดยรอบของเมืองลุบเบลียน่า
ได้ในระยะไกล จากนั้นนําท่านชมย่านการค้า ตลาดสิ นค้าพื้นเมืองและเดินเล่น ชมบ้านเรื อนที่สวยงามด้วยศิลปะ
บาโร๊ ค อิสระให้ท่านถ่ายรู ป หรื อ เลื อกซื้ อของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองซาเกรบ (Zagreb)
(ระยะทาง 145 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย
ดินแดนแห่ งทะเลเอเดรี ยติค ซึ่ งมีความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ ห์และมนต์ขลัง ซาเกรบเป็ นเมืองแห่ งศิลปวัฒนธรรม
และเจริ ญรุ่ งเรื องมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 ปั จจุบนั ชาวโครเอเชี ย มีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปที่เจริ ญโดยทัว่ ไป การ
คมนาคมภายในกรุ งซาเกรบสะดวกสบาย นิ ย มใช้ร ถรางเป็ นพาหนะซึ่ ง มี นับ สิ บ สายทัว่ ทั้ง เมื อง กรุ ง ซาเกรบ
ประกอบด้วยเขตเมือง Upper Town ที่สร้ างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 17 ที่มีซุ้มประตูหินเป็ นสัญลักษณ์ เขต Lower
Town ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19 และเขตเมืองใหม่ New Town ที่สร้างหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านแวะถ่ายรู ป “มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen Cathedral)” ซึ่ งมียอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอดวิหาร
ตกแต่งอย่างงดงาม สามารถเห็นได้จากทุกมุมในซาเกรบ แต่เดิมเป็ นโบสถ์ธรรมดาแต่เพิ่งมีความสําคัญในปี ค.ศ.
1094 เมื่อกษัตริ ยล์ าดีสลาอุส (King Ladislaus) ได้ให้พระราชาคณะย้ายที่พาํ นักจากสี สัก (Sisak) มายังซาเกรบแต่ก็
ถูกกองทัพมองโกลทําลายในปี ค.ศ. 1242 เมื่อมองโกลจากไป มหาวิหารนี้ ก็ได้รับการบูรณะใหม่อีกหลายครั้ง
จนกระทัง่ รู ปร่ างมหาวิหารงดงามในรู ปแบบนิ โอ-โกธิ ค ดังปั จจุบนั ซึ่ งได้รับอิทธิ พลจากการบูรณะก่อสร้างในปี
ค.ศ. 1880 จากนั้นนําชมตลาดกลางเมือง (Dolac market) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ มีสีสันสดใส มีดอกไม้ประดับ
และผลไม้ราคาถูกวางขายมากมาย นําท่านสู่ เขต Upper Town โดยขึ้นรถรางไฟ จากนั้นแวะถ่ายรู ปกับวิหารเซนต์
มาร์ก (St. Marks Church) ซึ่ งตั้งอยูใ่ จกลางเมืองเก่าซาเกรบ สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 13 หลังคามุงด้วยกระเบื้อง
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สี ต่างๆ ซึ่ งเป็ นรู ปตราสัญลักษณ์ ของซาเกรบ โครเอเชี ย สโลวีเนี ย และ ดัลมาเชี ย ซึ่ งครั้งหนึ่ งเคยเป็ นประเทศ
เดียวกัน (อดีตยูโกสลาเวีย) นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์ประจําเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรี น (St. Catherine) โบสถ์
แบบบาโรคสี ขาวน่าประทับใจ นําท่านชมจุดชมวิวที่ท่านสามารถเห็นกรุ งซาเกรบที่หลังคาอาคารเป็ นสี แดงอิฐทั้ง
เมือง นําท่านแวะชมจัตุรัส Trg Ban Jelacic Square จัตุรัสกลางเมืองที่ลอ้ มรอบด้วยห้างร้านนําสมัย ชมอนุสาวรี ย ์
Ban Josip Jelacic ผูย้ ิ่งใหญ่ ผูซ้ ่ ึ งต่อสู ้ เพื่อความเป็ นอิสระจากชาวฮังกาเรี ยนเมื่อปี ค.ศ. 1848 จากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice National Park) ซึ่ งได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็ น
มรดกโลกทางธรรมชาติ (ระยะทาง 135 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.) อุทยานนี้ มีพ้ืนที่ประมาณ 29,482 เฮคเตอร์
หรื อประมาณ 295 ตารางกิ โลเมตร โดย 223 ตารางกิ โลเมตรเป็ นพื้นที่ป่าและพื้นนํ้าครอบคลุ มประมาณ 2.17
ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสี เธอร์ คอยซ์ถึง 16 แห่งที่มีความงดงามแตกต่างกัน
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าพักสู่ โรงแรมทีพ่ กั JEZERO HOTEL/ OR MIRJANA RASTOKE / OR HOTEL LYRA หรื อเทียบเท่า
***หากโรงแรมในเขตอุทยานพลิตวิเซ่ ไม่ สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดทีพ่ กั ทีเ่ มืองใกล้ เคียงให้ แทน***

วันที่ห้า

เข้ าชมอุทยานแห่ งชาติพลิตวิเซ่ – ซาดาร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเข้าชมความงามของอุทยาน นําท่านสู่ Lower lake โดยล่องเรื อข้ามทะเลสาบ Jezero Kozjak ซึ่ งเป็ น
ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งนี้ อีกทั้งยังเป็ นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนล่างขึ้นสู่ ทะเลสาบชั้นบน
ของอุทยาน เพลิ ดเพลิ นกับธรรมชาติอนั งดงามและความอลังการของ Lower lake ที่ประกอบด้วยทะเลสาบ
Milanovac, Gavanovac และ Kaluderovac เป็ นต้น นําท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไม้ที่เชื่อม
แต่ละทะเลสาบเข้าด้วยกัน แล้วเดินสู่ Veliki Slip ชมนํ้าตกที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานที่มีความสู งถึง 70 เมตร (แนะนํา
ให้ท่านสวมรองเท้าผ้าใบ หรื อ รองเท้าที่สวมใส่ สบาย เนื่องจากต้องเดินชมความงามของธรรมชาติภายในอุทยาน)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar) (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.) เมืองที่มีประวัติศาสตร์ มากว่า
3,000 ปี มาแล้ว และเป็ นเมืองท่าสําคัญซึ่ งตั้งอยูบ่ นคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเลเอเดรี ยติค ที่มีบทบาทมาตั้งแต่
สมัยโรมันจนถึงปั จจุบนั นําท่านชมตัวเมืองซาดาร์ นําท่านถ่ายรู ปกับโบสถ์สําคัญประจําเมืองโบสถ์อนาสตาเชีย
The Cathedral of St. Anastasia เป็ นโบสถ์โรมันคาทอลิกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 5-6 ในยุคโรมาเนสก์ เป็ น
โบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นดัลมัลเชี ย อย่างไรก็ตามโบสถ์แห่ งนี้ ได้รับความเสี ยหายจากสงครามศาสนาในปี 1202
ครั้งนั้นเมืองซาดาร์ ถูกโจมตีโดยชาวเวนิ ส ซึ่ งได้รับความเสี ยหายเป็ นอย่างมาก และได้ถูกบูรณะใหม่ท้ งั หมดใน
ศตวรรษที่ 13 “โบสถ์อนาสตาเชีย” ได้ชื่อว่าเป็ นโบสถ์ที่สาํ คัญมากเนื่องจากพระสันตปาปา ถึง 2 พระองค์คือ พระ
สันตปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ได้เสด็จเยือนในปี 1177 และพระสันตปาปาจอห์นพอลที่ 2 ได้เสด็จเยือนโบสถ์น้ ี ใน
ปี 2003 ซึ่ งเป็ นการเยือนต่างประเทศครั้งสุ ดท้ายของพระองค์ท่าน นําท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์ โดแนท ซึ่ งเป็ น
โบสถ์สําคัญประจําเมืองอีกแห่ งหนี่ ง ชมโรมันฟอรัมหรื อย่านชุ มชนของโรมันเมื่อสองพันปี ก่อนที่นกั โบราณคดี
ได้ใช้ความอุตสาหะในการขุดค้นพบหลักฐานสําคัญต่างๆทั้งที่อยูอ่ าศัยชาวโรมัน

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าพักสู่ โรงแรมทีพ่ กั CLUB FUMINATION BORIK หรื อ DIADORA หรื อ KOLOVARE **** หรื อเทียบเท่า
***หากโรงแรมที่เมืองซาดาร์ ไม่ สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดทีพ่ กั ทีเ่ มืองใกล้เคียงให้ แทน***

วันที่หก

ซิบินิค – โทรเกียร์ - สปลิท

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองซิ บินิค (Sibenik) (ระยะทาง 90 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) เมืองริ มทะเลเอเดรี ยติก
ถูกบันทึกในเอกสารตั้งแต่ ค.ศ. 1066 ในชื่อแคสทรัม ซี บีนิซี (Castrum Sebenici) เติบโตจากอิทธิ พลภายใต้การ
ปกครองของฮังกาเรี ยน-โครแอต-เวเนเชียน นําท่านเข้าชม มหาวิหารเซนต์จาคอบ สร้ างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.
1431-1535 เป็ นสถาปั ตยกรรมผสมผสานกันระหว่าง 3 ศิลปกรรม คือ ดัลเมเชี ยน ศิลปะทางเหนื อของอิตาลี
และทัสคานี สถาปนิ ก 3 ท่านได้ใช้เทคนิ คชั้นสู งในการสร้างห้องโถงสู งใหญ่ และโดมครึ่ งวงกลม ทั้งวิหารล้วน
สร้ า งด้วยหิ นทั้งหมด สะท้อนให้เห็ นถึ งอิ ท ธิ พลของศิ ลปะโกธิ คและศิ ลปะเรอเนสซองส์ ผ สมผสานกันอย่า ง
กลมกลืน โดยองค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้มหาวิหารแห่งนี้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) (ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที) เมืองขนาดเล็กบนเกาะที่
ตั้งอยู่เกือบชิ ดกับแผ่นดินใหญ่ เป็ นเมืองเก่าแก่ต้ งั แต่สมัยยุคอารยธรรมกรี กโรมันเมื่อ 380 ปี ก่อนคริ สตกาล และ
ได้พฒั นาบ้านเรื อนตามผูป้ กครองแต่ละยุคสมัย ยุคการปกครองของอาณาจักรเวนิส ได้รับอิทธิ พลจากศิลปะสไตล์
เรเนซองค์และบาโรค สามารถเห็นอาคารบ้านเรื อน โบสถ์ สถานที่สําคัญต่างๆ ที่สร้างขึ้นในแบบศิลปะดังกล่าว
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สถาปั ตยกรรมเหล่านี้ถูกดูแลอย่างดีตกทอดมาถึงปั จจุบนั ซึ่ งองค์การยูเนสโกได้ข้ ึนทะเบียนให้เมืองโทรเกียร์ เป็ น
มรดกโลกในปี 1997 นําท่านชม เขตเมืองเก่า สัมผัสอาคาร บ้านเรื อน ที่ได้รับอิทธิ พลจากสถาปั ตยกรรมกรี กและ
โรมันโบราณ เช่น ประตูเมือง “Kopnena Vrata” ซึ่ งได้บูรณะขึ้นใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 16 นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ
“มหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ ” ซึ่ งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิ บปี จุดเด่นของมหาวิหารแห่ งนี้ คือ
ประตูทางเข้าที่แกะสลักเป็ นเรื่ องราวต่างๆ อย่างวิจิตรตระการตา นําท่านแวะถ่ายรู ปกับหอนาฬิกา (Foggia And
Of Clock Tower) ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ชมจัตุรัสภายในบริ เวณเมืองเก่า แวะถ่ายรู ปกับ ป้ อมเซนต์มาร์ ค ซึ่ ง
สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1430 ตั้งตระหง่านอยูร่ ิ มชายฝั่งทะลเอเดรี ยติก ในอดีตใช้เป็ นกําแพงป้ องกันภัยจากข้าศึกที่เข้า
มารุ กรานทางทะเล ได้เวลานําท่านเดิ นทางสู่ เมืองสปลิท (Split) (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที)
เมืองใหญ่เป็ นอันดับ 2 รองจากซาเกรบ ซึ่ งอยูใ่ นแคว้นดัลเมเชี ย อันเป็ นต้นกําเนิ ดของสุ นขั พันธุ์ดลั มาเชี่ ยนที่โด่ง
ดัง นําท่าน เที่ยวชมเมืองสปลิ ท ที่สร้ างรายล้อมพระราชวังดิโอคลี เธี่ ยน ประกอบด้วย ศาลาว่าการเมืองสไตล์
เรเนซองค์ สร้างในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรื อนเก่าแก่ต่างๆ ชมย่าน People Square ศูนย์กลางทาง
ธุ รกิจและการบริ หาร นําท่าน เข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ ยน (Diocletian Palace) องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้
ประกาศให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 สร้ างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ ดิโอคลี เธี่ ยนแห่ งโรมัน ซึ่ ง
ต้องการสร้างพระราชวังสําหรับบั้นปลายชี วิตของพระองค์ หลังจากสละบัลลังก์ ภายในพระราชวังประกอบด้วย
วิหารจูปิเตอร์ สุ สานใต้ดินที่มีชื่อเสี ยง (Catacombas) และวิหารต่างๆ นําท่านชมห้องโถงกลางซึ่ งมี ทางเดิ นที่
เชื่ อมต่อสู่ ห้องอื่นๆ ชมลานกว้าง (Peristyle) ซึ่ งล้อมด้วยเสาหิ นแกรนิต 3 ด้าน และเชื่ อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่ง
ด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตร สวยงาม ชมยอดระฆังแห่ งวิหาร The Cathedral Belfry แท่นบูชาของเซนต์โดมินสั
และเซนต์สตาดิอุสซึ่ งอยูภ่ ายในวิหาร
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าพักสู่ โรงแรมทีพ่ กั ATRIUM HOTEL / OR RADISSON BLU OR PRESIDENT SOLIN**** หรื อเทียบเท่า
***หากโรงแรมที่เมืองสปลิทไม่ สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดที่พกั ทีเ่ มืองใกล้ เคียงให้ แทน***
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วันทีเ่ จ็ด

สตอน - ดูบรอฟนิค

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองสตอน (Ston) (ระยะทาง 186 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง) เมืองที่ต้ งั อยูท่ าง
ตะวันตกเฉี ยง เหนื อของเมืองดู บรอฟนิ ค เป็ นเมืองที่มีชื่ อเสี ยงในเรื่ องของหอยนางรมและผลิ ตภัณฑ์จากหอย
นางรมสดๆ จากทะเลเอเดรี ยติกตื่นตาตื่นใจไปกับบรรยากาศริ มชายฝั่งทะเลที่มีบา้ นเรื อนหลังคากระเบื้องสี แสด
สลับตามแนวชายฝั่ งเป็ นระยะสู่ สตอน หมู่บา้ นที่สงบเสงี่ยมตั้งอยู่ริมฝั่ งบริ เวณโค้งอ่าวกว้าง เปรี ยบเสมือนเป็ น
ด่านหน้าของเมืองดู บรอฟนิ ค ในอดีตมีความเจริ ญรุ่ งเรื องจากการค้าเกลื อ ดังนั้นกําแพงป้ องกันจึงมีความจําเป็ น
ซึ่ ง สามารถมองเห็ นกํา แพงโบราณนี้ ได้จากระยะไกลในปั จจุ บนั สตอนในอดี ตอยู่ใต้การปกครองของโรมัน
จนกระทัง่ ถู ก ทํา ลายโดยพวกโกล ผ่า นชมสถาปั ตยกรรมสิ่ ง ก่ อสร้ า งทางโบราณคดี และร่ องรอยของความ
เจริ ญรุ่ งเรื องในอดีต พร้อมเก็บบันทึกภาพไว้เป็ นที่ระลึก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมลองชิมหอยนางรมสดจากฟาร์ มในเมืองสตอน

บ่าย

นําท่านเดิ นทางเลียบชายฝั่ งทะเลเอเดรี ยติกสู่ เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิ ค Dubrovnik (ระยะทาง 54 กม. ใช้เวลา
เดินทาง 1 ชม.) ตื่ นตาตื่นใจกับบรรยากาศริ มชายฝั่ งทะเล ที่มีบา้ นเรื อนหลังคากระเบื้องสี แสด สลับตามแนว
ชายฝั่งเป็ นระยะๆ เมืองดูบรอฟนิ คได้ชื่อว่าเป็ นหนึ่ งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป สมญานาม “ไข่มุกแห่ งทะเล
เอเดรี ยติก” เป็ นเมืองที่มีอาํ นาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และมีความเจริ ญรุ่ งเรื องทางการค้า จึงได้สร้างความ
ยิ่งใหญ่ให้โดดเด่น ด้วยการตกแต่งพระราชวัง สร้างโบสถ์ วิหาร จัตุรัส นํ้าพุ และบ้านเรื อนต่างๆ และได้รับการ
บูรณะและปรับเปลี่ ยนอย่างงดงามตามยุคสมัย เสน่ห์ของเมืองอยู่ที่เขตเมืองเก่า (Old Town) ซึ่ งตั้งอยู่ภายใน
กําแพงโบราณสู งตระหง่านโอบล้อมโดยรอบ ซึ่ งสร้างในศตวรรษที่ 13 เพื่อป้ องกันภัยจากศัตรู เช่ น อาหรั บ
เวเนเชียน มาชีโดเนียน และเซิ ร์บ ภายในเขตเมืองเก่าเป็ นที่ต้ งั ของสถาปั ตยกรรมมากมายและสิ่ งก่อสร้างโบราณ
ต่างๆ องค์การยูเนสโกได้ข้ ึนทะเบียนให้เมืองดูบรอฟนิคเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979

นําท่านชมทัศนี ยภาพของเมืองดูบรอฟนิ ค ที่ต้ งั อยู่ตามริ มฝั่ งทะเลเอเดรี ยติค ตัวเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณ
ความยาว 190 เมตรล้อมรอบ ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองที่ความโด่งดังเทียบได้กบั แกรนด์แคนย่อนหรื อแกรนด์
คาแนลแห่งเวนิส นําท่านเดินลอดประตู Pile Gate ที่มีรูปปั้ นของนักบุญ เซนต์เบลส นักบุญประจําเมือง เพื่อเข้าสู่
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ใจกลางเมืองเก่า ชมนํ้าพุ Onofrio ซึ่ งตั้งเป็ นเกียรติแก่สถาปนิ กผูส้ ร้างนํ้าพุแห่ งนี้ นําท่านชม The Cathedral หนึ่ง
ในโบสถ์เก่าแก่ประจําเมืองเก่าที่สะสมโบราณวัตถุของพ่อค้าวาณิ ชที่ได้ทาํ การค้าขายกับชาวเวนิ ชในอดีต นําท่าน
ถ่ายรู ปกับหอนาฬิกาโบราณ (Bell Tower Clock) จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรู ปกับ พระราชวังเรคเตอร์ (Rector’s
palace) พระราชวังที่สร้างขึ้นโดยผสมผสานศิลปะทั้งแบบโกธิ ค เรเนซองส์ และบาโร๊ ค ได้เวลานําท่านแวะถ่ายรู ป
กับ สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สร้างขึ้นโดยศิลปะแบบโกธิ ค เรเนซองส์ ในสมัยศตวรรษที่ 15 ปั จจุบนั ได้
ใช้เป็ นที่จดั เก็บเอกสารและสํานักงานส่ วนราชการ นําท่านเดินผ่านถนนสตราดัน ถนนสายหลักยาวกว่า 398 เมตร
ที่สองข้างทางรายล้อมไปด้วยอาคารสไตล์โรมัน โกธิ ค และร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านไอศกรี ม ร้านขายของที่ระลึก
ต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าพักสู่ โรงแรมทีพ่ กั SHERATON OR ADRIA OR VALAMAR OR CROATIA HOTEL**** หรื อเทียบเท่า
***หากโรงแรมที่เมืองดูบรอฟนิคไม่ สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดทีพ่ กั ทีเ่ มืองใกล้เคียงให้ แทน***

วันทีแ่ ปด

โมสตาร์ (บอสเนียและเฮอร์ เซโกวีนา) – ซาราเยโว

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองโมสตาร์ (Mostar) (ระยะทางประมาณ 150 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.45 ชม) อีกหนึ่ งเมือง
ประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสี ยงทางด้านการท่องเที่ยว เป็ นหนึ่ งในเมืองที่สําคัญของประเทศบอสเนียและเฮอร์ เซโกวีนา
มีขนาดเป็ นอับดับที่ 5 ของประเทศ ตั้งอยูใ่ นหุ บเขาของแม่น้ าํ เนเรตวา(Neretva River) นําท่านชมความงดงามและ
ความเก่าแก่ของ สะพาน โบราณ หรื อ สตารี มอสต์ สะพานที่ถูกสร้างขึ้นจากหิ น โดยมีความสู งจากระดับนํ้าซึ่ งวัด
ได้ในช่วงฤดูร้อน ประมาณ 21 เมตร สะพานโบราณ สตารี มอสต์ (Old Bridge Stari Most) ถูกสร้างขึ้นโดยชาว
ออตโตมันในช่วงศตวรรษที่ 16 และได้ถูกทําลายไปในปี ค.ศ. 1993 ต่อมาในปี ค.ศ. 2004 สะพานเก่าและอาคาร
หลายหลัง ในเมื องเก่ า ในบริ เวณใกล้เคี ยงก็ไ ด้รับ การบู รณปฏิ สังขรณ์ ข้ ึ นใหม่ โดยได้รับ ความช่ วยเหลื อจาก
คณะกรรมการวิชาการระหว่างประเทศของยูเนสโก องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ข้ ึนทะเบียนสะพานโบราณ
รวมไปถึงบริ เวณพื้นที่ใกล้เคียงที่ใกล้เคียงที่สุดของสะพานให้อยูใ่ นรายชื่อมรดกโลกของบอสเนี ยและเฮอร์ เซโกวี
นาเมื่อปี ค.ศ.2005 นําท่านชม ย่านเมืองเก่า (Old Town) เพื่อชื่นชมเหล่าอาคารบ้านเรื อนซึ่ งส่ วนใหญ่ลว้ นสร้างขึ้น
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ในแบบสถาปั ตยกรรมแบบพรี -ออตโตมัน ออตโตมันตะวันออก เมดิเตอร์ เรเนี ยนและยุโรปตะวันตก นําท่านเข้า
ชม มัสยิดโกสกี้ เมห์เมด ปาซ่า (Koski Mehmed Paša Mosque) มัสยิดออตโตมันขนาดเล็ก ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี
ค.ศ. 1751 หลังถูกทําลายลงช่วงสงครามบอสเนี ย สิ่ งที่โดดเด่นที่สุดของมัสยิดคือหอคอยสุ เหร่ าที่ต้ งั สู งตระหง่าน
เหนือตัวเมืองซึ่ งว่ากันว่ายอดหอคอยสามารถมองวิวระยะไกลได้ถึง 3 กิโลเมตร
กลางวัน
บ่าย

คํ่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาราเยโว (Sarajevo) (ระยะทางประมาณ 129 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.45 ชม. เป็ นเมืองใหญ่
ที่สุ ดและเป็ นเมื องหลวงของประเทศบอสเนี ย และเฮอร์ เซโกวีนา มี ป ระชากรอาศัยอยู่ใจกลางเมื องเพี ยงราว
275,000 คน และกระจายตัวอาศัยอยู่รอบนอกอีกราว 555,000 คน เมืองซาราเยโวถู กขนานนามว่าเป็ น “นคร
เยรู ซาเล็มแห่งยุโรปและบอลข่าน” นอกจากนี้ยงั เคยถูกจัดอันดับเป็ นหนึ่งในเมืองที่น่ามาท่องเที่ยวอันดับต้นๆโดย
LONELY PLANET เมื่ อปี ค.ศ.2010 เนื่ องจากประวัติศาสตร์ ความเป็ นมา ศิล ปวัฒนธรรม รวมไปถึ งการ
ผสมผสานของสถาปั ตยกรรมหลากหลายรู ปแบบตั้งแต่ในอดีตกาล ซึ่ งได้รับอิทธิ พลมาจาก 3 ยุคสมัยด้วยกัน คือ
ยุคจักรวรรดิ ออตโตมัน ยุคจัก รวรรดิ ออสเตรี ย -ฮังการี และยุคที่ อยู่ภายใต้การปกครองของยูโกสลาเวีย เมือง
ซาราเยโวเคยเป็ นหนึ่ งในเมืองศูนย์กลางที่มีสําคัญเป็ นอย่างยิง่ ของจักรวรรดิออตโตมันในช่วงศตวรรษที่ 15 และ
ยังถู กบันทึกเป็ นเมืองแรกในทวีปยุโรป และเมืองที่สองในโลก ที่มีรถรางไฟฟ้ าวิ่งพาดผ่านกลางเมืองเมื่อปี ค.ศ.
1885
รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าพักสู่ โรงแรมทีพ่ กั PRESIDENT หรื อ HILLS HOTEL หรื อ NOVOTEL **** หรื อเทียบเท่า

วันทีเ่ ก้า

ซาราเยโว – อิสตันบูล

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเข้าชม อุโมงค์สงคราม (War Tunnel) ที่ขุดขึ้นในช่วงสงครามระหว่างบอสเนี ยและเซอร์ เบีย เมื่อครั้งที่
บอสเนี ย ต้องการแยกเป็ นเอกราชจากยูโกสลาเวีย อุโมงค์แห่ งนี้ ขุดขึ้นเพื่อลําเลี ยงอาหาร นํ้า เวชภัณฑ์และกอง
กํา ลัง ทหาร ในระหว่า งสงคราม เป็ นอุ โมงค์ที่ ขุ ดขึ้ น ภายในบ้า นหลัง เล็ ก ๆ หลัง หนึ่ ง เท่ า นั้น แต่ ขุ ดยาวผ่า น
สนามบินซาราเยโว เพื่อเป็ นเส้นทางลําเลี ยง หลังจากที่ เมืองซาราเยโว ถู กกองกําลังเซอร์ เบีย โอบล้อม เพื่อไม่
ต้องการให้บอสเนี ย เป็ นเอกราช การสร้ า งอุ โมงค์แห่ ง นี้ ย้อนรอยประวัติศ าสตร์ อนั น่ า สะเทื อนใจ ของเมื อง
ซาราเยโว ในช่วงสงครามบอสเนียในอดีต

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านชมกลับสู่ ย่านเมืองเก่า BASCARSIJA อดีตเคยเป็ นย่านบาซาร์ เก่าแก่ของยุคออตโตมัน ปั จจุบนั เป็ นถนน
สายหลักของเมืองซาราเยโว ตั้งอยู่ในส่ วนเมืองเก่าของซาราเยโว ออกแบบในสไตล์ออตโตมัน-เตอร์ กิช เต็มไป
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ด้วยร้านค้าของที่ระลึ ก ร้านกาแฟ บาซาร์ ที่ขายสิ นค้าหลากหลายชนิ ด ต่อด้วย ย่านเมืองเก่าซาราเยโว (STARI
GRAD) ย่านที่มีสถาปั ตยกรรมหลากหลายสไตล์ อาทิเช่น สถาปั ตยกรรมแบบบอสเนี ย ออตโตมัน ออสโตร-ฮัง
กาเรี ยน เป็ นต้น เป็ นที่ต้ งั ของสถานที่สําคัญทางศาสนาหลายแห่ ง นําท่านเข้าชมความงดงามของ สุ เหร่ า GAZI
HUSREV-BEG MOSQUE ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นสุ เหร่ าแบบออตโตมันที่สําคัญที่สุดในเมืองซาราเยโว ชม มหาวิหาร
ประจําเมืองซาราเยโว (THE CATHEDRAL OF JESUS HEART) เป็ นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบอสเนี ย
และเฮอร์ เซโกวินา เป็ นที่ประจําตําแหน่ งของพระราชาคณะของเมือง เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบนี โอ-กอธิ ค สร้าง
ในช่ วงปี ค.ศ.1884-1889 นําท่านแวะถ่ ายรู ปกับโบสถ์คริ สต์ออโธด๊อกซ์ ที่สร้ างอย่างยิ่งใหญ่ ภายในบริ เวณ
เดี ย วกัน รวมถึ งโบสถ์ข องชาวยิวหรื อซี นากอฟ ขนาดใหญ่ที่ สร้ างอยู่ภายในย่านนี้ นํา ท่า นชม สะพานลาติ น
(LATIN BRIDGE) ซึ่ งเป็ นจุดที่อาร์ ค ดยุค ฟรานซ์ เฟอร์ ดินานด์ (Franz Ferdinand) รัชทายาทแห่ งราชวงศ์
ออสเตรี ยถูกลอบปลงพระชนม์ในวันที่ 28 มิถุนายน 1914 โดยชาวซาราเยโวนายหนึ่ง จนกลายเป็ นชนวนเหตุใน
การเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าท้องถิ่นและสิ นค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
17.30 น.

นําท่านเดินทางสู่ สนามบินซาราเยโว

***หลังทาการเช็คอินแล้ว อิสระให้ ท่านรับประทานอาหารคา่ ภายในสนามบินตามอัธยาศัย***
21.10 น.

ออกเดินทางจากสนามบินซาราเยโวสู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK1026 (ใช้เวลาบิน 2 ชม.)
บริ การอาหาร เครื่ องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่ องบิน

วันทีส่ ิ บ

กรุ งเทพมหานคร

00.05 น.
01.25 น.

เดินทางมาถึงกรุ งอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่ อง อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบิน
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชัว่ โมง)
สายการบินฯ มีบริ การอาหาร 2 รอบ คือ อาหารคํ่า และ อาหารเช้า
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

15.00 น.
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10 วัน อิตาลี - โครเอเชีย - สโลวีเนีย – บอสเนียและเฮอร์ เซโกวีนา
(ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถแล้ว)
ราคา 79,900 บาท : 27 ก.ค.-5 ส.ค./ 10-19 ส.ค./
ราคา 74,900 บาท : 5-14 ต.ค./ 10-19 ต.ค./ 11-20 ต.ค./17-26 ต.ค./ 19-28 ต.ค./ 20-29 ต.ค./
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2-11 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
(
ชั้นธุ รกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน BKK-IST-VCE//SJJ-IST-BKK หักค่าตัว๋ คืน

ก.ค.-ก.ย.

ต.ค.

79,900
74,900
13,000
12,000
77,900
72,900
โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
95,000-140,000

95,000-140,000

20,000

20,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 8 ก.พ. 2562) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิ ดห้องพัก
เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก., กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเทีย่ วอิตาลี-โครเอเชีย-สโลวีเนีย-บอสเนียและเฮอร์ เซโกวีนา (ตามทีร่ ะบุไว้ ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินTK (กระเป๋ าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
อัตรานีไ้ ม่ รวมถึง
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 ค่าวีซ่าเชงเก้นอิตาลี (ประมาณ 3,000 บาท **อัตราค่าวีซ่าอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่ าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ ปออกเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนทีเ่ หลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้น) (เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 75 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-74 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 1-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนําเล่มพาสปอร์ ต
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจานวนลูกค้ าในคณะไม่ ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิม่ ท่านละ 4,000 บาท)
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิ ดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่ อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึ งและรั กษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สี เลือดหมู
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กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทํา
ให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ น
ต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
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ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตราฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่ วนที่
เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่
แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง
ที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ นประเทศอิตาลี
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 15 วันทําการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ เพื่อ
ขอยืน่ วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย

(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ)
1. หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รู ปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รู ป พื้นฉากหลังรู ปต้องเป็ นพื้นสี ขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็ นสี เทา ใช้ไม่ได้)
ห้ามสวมแว่นสายตา (รู ปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรู ปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สําเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คาํ นําหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สูติบตั ร (กรณี เด็กตํ่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
8. กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิม่ เติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)

9. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
-

กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่ อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา
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10. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้ งั Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อ
การรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 7 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์ เล่มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจํา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร
ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อ
ผูถ้ ูกรับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสูติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็ น
คนในครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)
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แบบฟอร์ มการสารองทีน่ ั่ง
10 วัน อิตาลี - โครเอเชีย - สโลวีเนีย – บอสเนียและเฮอร์ เซโกวีนา
(ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถแล้ว)
ราคา 79,900 บาท : 27 ก.ค.-5 ส.ค./
ราคา 74,900 บาท : 5-14 ต.ค./
17-26 ต.ค./
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)
ลําดับ
ที่

10-19 ส.ค./
10-19 ต.ค./
19-28 ต.ค./
เบอร์
โทรศัพท์

ห้องพัก
(SGL/TWN/
DBL/ TRP)

11-20 ต.ค./
20-29 ต.ค./
เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ

)

สถานฑูตที่ท่านเคยสแกน
ลายนิ้วมือในการยืน่
วีซ่าเชงเก้น (กรุ ณาระบุ)
(หลังวันที่ 14 พ.ย. 2556)

หมายเหตุ : ประเทศอังกฤษ ไม่จดั ว่า เป็ นการทําวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น

(รบกวนเอเย่นต์ ใส่ เบอร์ โทรศัพท์ ลูกค้ าด้ วยนะคะ เนื่องจากต้ องกรอกข้ อมูลในการยื่นวีซ่า)

ชื่ อผู้สารองทีน่ ั่ง............................................................... เอเย่ นต์ ..........................................................................
โทรศัพท์ ............................................ แฟกซ์ ................................. อีเมล์..............................................................
โทรศัพท์ มือถือ..........................................................
*** เอเย่ นต์ กรุ ณาส่ งแฟกซ์ สารองทีน่ ั่ง และ หน้ าพาสปอร์ ต มาที่ แฟกซ์ 02 635 1421 ***
ติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ โทร 02 635 1415

