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10 วนั อติาล ี- โครเอเชีย - สโลวเีนีย – บอสเนียและเฮอร์เซโกวนีา  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

***โปรโมช่ัน...สายการบินเตอร์กชิ  แอร์ไลน์ส **** 

   มีนาคม – เมษายน 2563 

     เร่ิมต้นที…่. 72,900 บาท 

(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว)  
เวนิส - ถ ํ้าโพสทอยน่า (สโลวีเนีย), ล่องเรือทะเลสาบเบลด, ลุบเบลียน่า, ซาเกรบ (โครเอเชีย),  
อุทยานพลิตวิเซ่, ซาร์ดาร์, ซิบินิค, โทรเกียร์, สปลิท, สตอน, ชิมหอยนางรมแห่งเมืองสตอน 

ดูบรอฟนิค, โมสตาร์ (บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา), ซาราเยโว 
 

ราคา 72,900 บาท : 20-29 มี.ค. 
ราคา 75,900 บาท : 8-17 เม.ย./ 9-18 เม.ย./ 10-19 เม.ย./ 12-21 เม.ย. 

ช่วงวันหยุดสงกรานต์ปี 2563 ตรงกับวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ของฝ่ังยุโรป สถานท่ีท่องเท่ียวบางแห่งและร้านช้อปป้ิงอาจปิดท าการ 
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เส้นทางการท่องเทีย่วตามโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

***ตารางเวลาบินอาจมีการเปล่ียนแปลงเวลาได ้ตามประกาศของสายการบิน*** 

รายละเอยีดเที่ยวบินเดือน มี.ค. 
วนัเดินทาง สนามบินตน้ทาง สนามบินปลายทาง เท่ียวบิน เวลาตน้ทาง เวลาปลายทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ (BKK) อิสตนับูล (IST) TK69 23.30 06.25+1 
วนัท่ีสอง อิสตนับูล (IST) เวนิส (VCE) TK1867 08.35 09.20 
วนัท่ีเกา้ ซาราเยโว (SJJ) อิสตนับูล (IST) TK1026 20.20 00.20+1 
วนัท่ีสิบ อิสตนับูล (IST) กรุงเทพฯ (BKK) TK68 01.50 15.05 

รายละเอยีดเที่ยวบิน เม.ย.  
วนัเดินทาง สนามบินตน้ทาง สนามบินปลายทาง เท่ียวบิน เวลาตน้ทาง เวลาปลายทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ (BKK) อิสตนับูล (IST) TK69 23.00 05.20+1 
วนัท่ีสอง อิสตนับูล (IST) เวนิส (VCE) TK1867 06.55 08.25 
วนัท่ีเกา้ ซาราเยโว (SJJ) อิสตนับูล (IST) TK1026 21.10 00.05+1 
วนัท่ีสิบ อิสตนับูล (IST) กรุงเทพฯ (BKK) TK68 01.25 15.00 
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วนัแรก กรุงเทพมหานคร 
 

20.00 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.15 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบั
ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารคํ่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เท่ียวบิน  

 

วนัทีส่อง อสิตันบูล – เวนิส  
 

05.20 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล (IST) ประเทศตุรกี แวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK1867  
06.55 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินเวนิส (VCE)โดยเท่ียวบิน TK1867 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) 
08.25 น. เดินทางถึงสนามบินเวนิส  

นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส เมืองท่ีมีเอกลกัษณ์พิเศษสุดเมือง
หน่ึงของโลกเปรียบเสมือนประตูสู่ตะวนัออกของยุโรปในอดีต นาํท่านนัง่เรือสู่เกาะเวนิส (เมืองท่ีไม่มีรถยนตว์ิ่ง
ผา่น) เมืองเวนิสไดรั้บสมญานามวา่ “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” (Queen of the Adriatic) เมืองแห่งสายนํ้ า (City of 
water) เมืองแห่งสะพาน (City of bridges) เมืองแห่งแสงสวา่ง (City of light) ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์
สองริมฝ่ังสู่เกาะเวนิสซ่ึงมีความงดงามเป็นอยา่งยิง่ 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านชม จตุัรัสเซนต์มาร์โคและพระราชวงัดอจจ์ ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส ผ่านชมและแวะถ่ายรูปบริเวณ
สะพานถอนหายใจ (Ponte Dei Sospiri) ท่ีเช่ือมระหวา่งพระราชวงัโบราณกบัเรือนจาํโบราณ ซ่ึงมีตาํนานเล่าถึงนกั
รักคาสโนว่าท่ีเคยถูกคุมขงัในคุกแห่งน้ี จากนั้นให้ท่านได้แวะถ่ายรูปกบั มหาวิหารเซนต์มาร์โค (San Marco 
Basilica) ซ่ึงเป็นอาคารท่ีผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ อาหรับ โรมนัเนสก์ เรเนซองส์ เขา้ไวด้ว้ยกนั 
ในมหาวหิารน้ีเช่ือวา่เป็นท่ีบรรจุศพของนกับุญเซนตม์าร์ก อิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปโดยรอบบริเวณจตุรัสเซนตม์าร์
โค หรือจะ เลือกช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมท่ีมีมากมายรายลอ้มรอบจตุรัส ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Chanel, Louis 
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Vuitton, Hermes, Tods, Prada และอ่ืนๆอีกมากมาย (***ร้านค้าส่วนมากอาจปิดให้บริการในวันอาทิตย์และ
วนัหยดุสากล) ไดเ้วลานาํท่านนัง่เรือเพื่อเดินทางกลบัสู่ฝ่ังเวนิสเมสเตร์  

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั NH LAGUNA / OR ANTONY PALACE / OR BEST WESTERN **** หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่าม ถ า้โพสทอยน่า – ล่องเรือทะเลสาบเบลด - เมืองลุบเบลยีน่า (เมืองหลวงสโลวเีนีย)  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
นาํท่านเดินทางโดยใชเ้ส้นทางมอเตอร์เวย ์ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพสองขา้งทางระหวา่งการเดินทางเขา้
สู่ประเทศสโลวีเนีย ท่านจะไดส้ัมผสักบัทิวทศัน์ทุ่งหญา้สลบัภูเขา บา้นเรือนแถบชานเมือง นาํท่านมุ่งหน้าสู่      
ถํ้าโพสทอยน่า (Postojna Caverns) (ระยะทาง 198 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชม.) ตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีของเมือง
โพสทอยน่า (Postojna) เป็นถํ้าท่ีเปิดให้บริการมากวา่ 188 ปี นาํท่านเขา้ชมความงามของ “ถํ้าโพสทอยน่า” ถํ้าท่ี
สวยท่ีสุดในยุโรป ซ่ึงมีอายุเก่าแก่กวา่ 2 ลา้นปี เป็นถํ้าท่ีมีความยาวถึง 27 กิโลเมตร นาํท่านเขา้ชมภายในถํ้ าโดย
ขบวนรถรางไฟฟ้า ซ่ึงไดเ้ปิดใหบ้ริการในปี 1884 อุณหภูมิภายในถํ้าโดยเฉล่ีย 8-10 องศาเซลเซียส ภายในถํ้ามีหิน
งอกหินยอ้ย รถรางไฟฟ้านาํท่านผ่านลาํธาร เข่ือนเก็บนํ้ าใตดิ้น ชมหินงอกหินยอ้ยหลากหลายแบบและสีสัน
สวยงามสุดพรรณนา ภายในถํ้ายงัมีหอ้งต่างๆ มากมาย ลดหลัน่เป็นชั้นๆ ท่านจะไดช้มความงามอนัยิ่งใหญ่ภายใน
ถํ้ าแห่งน้ี ท่ีธรรมชาติได้สรรสร้างมานานกว่าลา้นปี ผ่านหลายยุคสมยัและเคยใช้เป็นท่ีพาํนกัของทหารในช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เห็นได้จากร่องรอยการสร้างสะพานเช่ือมภายในถํ้ า จากนั้นนาํท่านชมความแปลกของ      
ปลามนุษย ์(Human fish) หรือ Olm ส่ิงมีชีวติขนาดเล็กท่ีอาศยัอยูใ่นถํ้าพอสทอยน่า ผิวสีเน้ือคลา้ยมนุษย ์ลาํตวัยาว
คลา้ยงู มีแขนและขา ถูกคน้พบคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ.1768 และอาศยัอยูใ่นท่ีมืด  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเบลด (Bled Lake)  (ระยะทาง  105 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.20 ชัว่โมง) ทะเลสาบแห่งน้ี
เกิดจากการกดัเซาะของธารนํ้ าแข็งโบฮินจ ์(Bohinj Glacier) ในยุคนํ้ าแข็ง นํ้ าในทะเลสาบไม่ไดม้าจากการละลาย
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ของธารนํ้ าแข็ง แต่มาจากบ่อนํ้ าร้อนใตดิ้นหลายแห่ง ซ่ึงทาํให้นํ้ าในทะเลสาบน้ีใสบริสุทธ์ิ และไม่กลายเป็น
นํ้ าแข็งในฤดูหนาว นาํท่านล่องเรือทะเลสาบเบลด ซ่ึงมีปราสาทเบลด (Bled Castle) ตั้งอยูบ่นริมผาติดทะเลสาบ 
เป็นปราสาทท่ีเก่าแก่ท่ีสุด จกัรพรรด์ิเฮนริคท่ี 2 แห่งเยอรมนั ไดย้กให้เป็นสถานท่ีพาํนกัของบิชอป อลัเบ่ียม แห่ง 
บริเซน (Bishop Albium of Brixen) ในปี ค.ศ. 1004  สัมผสัทศันียภาพอนัโดดเด่นของเกาะกลางทะเลสาบท่ี
ลอ้มรอบดว้ยนํ้ าทะเลสีเขียวมรกต เบลดเร่ิมมีช่ือเสียงสําหรับนกัท่องเท่ียวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1885 เม่ือแพทยช์าวสวิส
ช่ือ  Dr. Arnold Rivli ไดเ้ห็นคุณค่าของอากาศท่ีแสนบริสุทธ์ิและไดย้า้ยมารักษาคนไขท่ี้เมืองน้ีและใชชี้วิตอยูใ่น
เมืองน้ีกวา่ 50 ปี (***การล่องเรือในทะเลสาบข้ึนกบัสภาพอากาศในวนัเดินทาง หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออาํนวย 
บริษทัจะคืนค่าล่องเรือให้กบัทุกท่านและเดินชมบริเวณรอบทะเลสาบแทน) ได้เวลาสมควรนาํท่านสู่ เมือง        
ลุบเบลียน่า (Ljubljana) เมืองหลวงของประเทศสโลวีเนีย (ระยะทาง 55 กม. ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที) นาํท่าน
สัมผสับรรยากาศเมืองหลวงท่ียงัคงใหท้่านไดเ้ห็นร่องรอยของสถาปัตยกรรมโบราณ และอิทธิพลของศิลปะสไตล์
บาโร๊คในเมืองลุบเบลียน่า  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 
น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั FOURPOINT SHERATON MONS /OR  LEV /OR AUSTRIA TREND **** หรือเทยีบเท่า 

***หากโรงแรมในเมืองลุบเบลยีน่าไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดทีพ่กัทีเ่มืองใกล้เคียงให้แทน*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ี่ เมืองลุบเบลยีน่า (เมืองหลวงสโลวเีนีย) - ซาเกรบ (เมืองหลวงโครเอเชีย) - อุทยานแห่งชาติพลติวเิซ่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นาํท่านชม สะพานมงักร ท่ีทอดขา้มแม่นํ้ าลุบเบลียยานิกา้ ผ่านชมและแวะถ่ายรูปกบัสถานท่ีสําคญัต่างๆภายใน

เมืองเช่น ศาลาวา่การเมือง มหาวิหารเซนต ์นิโคลสั  จากนั้นนาํท่าน เขา้ชมปราสาทเมืองเก่า (Old town castle) ซ่ึง
ตั้งอยู่บนเนินสูง โดยนัง่รถรางข้ึนสู่เนินเขา ซ่ึงสามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองลุบเบลียน่าไดอ้ย่างชดัเจน 
ปราสาทแห่งน้ีสร้างในสมยัศตวรรษท่ี 11 ในศิลปะสไตล์บาโร๊ค และไดท้าํการบูรณะใหม่ในปี 1990 โดยได้
บูรณะหอสูงในลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ณ จุดน้ีท่านสามารถชมวิวทิวทศัน์โดยรอบของเมืองลุบเบลียน่า
ไดใ้นระยะไกล จากนั้นนาํท่านชมยา่นการคา้ ตลาดสินคา้พื้นเมืองและเดินเล่น ชมบา้นเรือนท่ีสวยงามดว้ยศิลปะ
บาโร๊ค อิสระให้ท่านถ่ายรูป หรือ เลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองซาเกรบ (Zagreb) 
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(ระยะทาง 145 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย
ดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติค ซ่ึงมีความเก่าแก่แฝงดว้ยเสน่ห์และมนต์ขลงั ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวฒันธรรม
และเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 11   ปัจจุบนัชาวโครเอเชีย มีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปท่ีเจริญโดยทัว่ไป  การ
คมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใช้รถรางเป็นพาหนะซ่ึงมีนับสิบสายทัว่ทั้ งเมือง กรุงซาเกรบ
ประกอบดว้ยเขตเมือง Upper Town ท่ีสร้างข้ึนสมยัศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีซุ้มประตูหินเป็นสัญลกัษณ์  เขต Lower 
Town ท่ีสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 19 และเขตเมืองใหม่ New Town ท่ีสร้างหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย นาํท่านแวะถ่ายรูป “มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen Cathedral)” ซ่ึงมียอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอดวิหาร
ตกแต่งอยา่งงดงาม สามารถเห็นไดจ้ากทุกมุมในซาเกรบ แต่เดิมเป็นโบสถ์ธรรมดาแต่เพิ่งมีความสําคญัในปี ค.ศ. 
1094 เม่ือกษตัริยล์าดีสลาอุส (King Ladislaus) ไดใ้หพ้ระราชาคณะยา้ยท่ีพาํนกัจากสีสัก (Sisak) มายงัซาเกรบแต่ก็
ถูกกองทพัมองโกลทาํลายในปี ค.ศ. 1242 เม่ือมองโกลจากไป มหาวิหารน้ีก็ไดรั้บการบูรณะใหม่อีกหลายคร้ัง 
จนกระทัง่รูปร่างมหาวิหารงดงามในรูปแบบนิโอ-โกธิค ดงัปัจจุบนั ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากการบูรณะก่อสร้างในปี 
ค.ศ. 1880  จากนั้นนาํชมตลาดกลางเมือง (Dolac market) ตลาดกลางแจง้ท่ีเก่าแก่ มีสีสันสดใส มีดอกไมป้ระดบั
และผลไมร้าคาถูกวางขายมากมาย นาํท่านสู่เขต Upper Town โดยข้ึนรถรางไฟ จากนั้นแวะถ่ายรูปกบัวิหารเซนต์
มาร์ก (St. Marks Church) ซ่ึงตั้งอยูใ่จกลางเมืองเก่าซาเกรบ สร้างข้ึนในราวศตวรรษท่ี 13 หลงัคามุงดว้ยกระเบ้ือง
สีต่างๆ ซ่ึงเป็นรูปตราสัญลกัษณ์ของซาเกรบ โครเอเชีย สโลวีเนีย และ ดลัมาเชีย ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นประเทศ
เดียวกนั (อดีตยูโกสลาเวีย) นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถ์ประจาํเมืองเก่าเซนตแ์คทเธอรีน (St. Catherine) โบสถ์
แบบบาโรคสีขาวน่าประทบัใจ นาํท่านชมจุดชมววิท่ีท่านสามารถเห็นกรุงซาเกรบท่ีหลงัคาอาคารเป็นสีแดงอิฐทั้ง
เมือง นาํท่านแวะชมจตุัรัส  Trg Ban Jelacic Square จตุัรัสกลางเมืองท่ีลอ้มรอบดว้ยห้างร้านนาํสมยั ชมอนุสาวรีย ์
Ban Josip Jelacic ผูย้ิ่งใหญ่ ผูซ่ึ้งต่อสู้เพื่อความเป็นอิสระจากชาวฮงักาเรียนเม่ือปี ค.ศ. 1848 จากนั้นนาํท่าน
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่  (Plitvice National Park) ซ่ึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็น
มรดกโลกทางธรรมชาติ (ระยะทาง 135 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชม.) อุทยานน้ีมีพื้นท่ีประมาณ 29,482 เฮคเตอร์ 
หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 223 ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นท่ีป่าและพื้นนํ้ าครอบคลุมประมาณ 2.17 
ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสีเธอร์คอยซ์ถึง 16 แห่งท่ีมีความงดงามแตกต่างกนั  

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั MIRJANA RASTOKE / OR JEZERO HOTEL/ OR HOTEL LYRA หรือเทียบเท่า 
***หากโรงแรมในเขตอุทยานพลติวเิซ่ไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดทีพ่กัทีเ่มืองใกล้เคียงให้แทน*** 

 
 
 



 

 

EHC-TK-10D-CROATIA 
 

วนัที่ห้า เข้าชมอุทยานแห่งชาติพลติวเิซ่ – ซาดาร์ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นาํท่านเขา้ชมความงามของอุทยาน นาํท่านสู่ Lower lake โดยล่องเรือขา้มทะเลสาบ Jezero Kozjak ซ่ึงเป็น

ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุทยานแห่งน้ี อีกทั้งยงัเป็นทะเลสาบท่ีเช่ือมระหวา่งอุทยานตอนล่างข้ึนสู่ทะเลสาบชั้นบน
ของอุทยาน เพลิดเพลินกบัธรรมชาติอนังดงามและความอลงัการของ Lower lake ท่ีประกอบดว้ยทะเลสาบ 
Milanovac, Gavanovac และ Kaluderovac เป็นตน้ นาํท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไมท่ี้เช่ือม
แต่ละทะเลสาบเขา้ดว้ยกนั แลว้เดินสู่ Veliki Slip ชมนํ้ าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุทยานท่ีมีความสูงถึง 70 เมตร (แนะนาํ
ใหท้่านสวมรองเทา้ผา้ใบ หรือ รองเทา้ท่ีสวมใส่สบาย เน่ืองจากตอ้งเดินชมความงามของธรรมชาติภายในอุทยาน) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar) (ระยะทาง 150 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชม.) เมืองท่ีมีประวติัศาสตร์มากวา่ 
3,000 ปีมาแลว้ และเป็นเมืองท่าสําคญัซ่ึงตั้งอยูบ่นคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเลเอเดรียติค ท่ีมีบทบาทมาตั้งแต่
สมยัโรมนัจนถึงปัจจุบนั นาํท่านชมตวัเมืองซาดาร์ นาํท่านถ่ายรูปกบัโบสถส์ําคญัประจาํเมืองโบสถ์อนาสตาเชีย 
The Cathedral of  St. Anastasia เป็นโบสถ์โรมนัคาทอลิกสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 5-6 ในยุคโรมาเนสก์ เป็น
โบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในแควน้ดลัมลัเชีย อยา่งไรก็ตามโบสถ์แห่งน้ีไดรั้บความเสียหายจากสงครามศาสนาในปี 1202 
คร้ังนั้นเมืองซาดาร์ถูกโจมตีโดยชาวเวนิส ซ่ึงไดรั้บความเสียหายเป็นอย่างมาก และไดถู้กบูรณะใหม่ทั้งหมดใน
ศตวรรษท่ี 13 “โบสถอ์นาสตาเชีย” ไดช่ื้อวา่เป็นโบสถท่ี์สาํคญัมากเน่ืองจากพระสันตปาปา ถึง 2 พระองคคื์อ พระ
สันตปาปาอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ไดเ้สด็จเยอืนในปี 1177 และพระสันตปาปาจอห์นพอลท่ี 2 ไดเ้สด็จเยือนโบสถ์น้ีใน
ปี 2003 ซ่ึงเป็นการเยือนต่างประเทศคร้ังสุดทา้ยของพระองค์ท่าน นาํท่านเขา้ชม โบสถ์เซนต์ โดแนท ซ่ึงเป็น
โบสถ์สําคญัประจาํเมืองอีกแห่งหน่ีง ชมโรมนัฟอรัมหรือยา่นชุมชนของโรมนัเม่ือสองพนัปีก่อนท่ีนกัโบราณคดี
ไดใ้ชค้วามอุตสาหะในการขดุคน้พบหลกัฐานสาํคญัต่างๆทั้งท่ีอยูอ่าศยัชาวโรมนั 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั CLUB FUMINATION BORIK หรือ DIADORA หรือ KOLOVARE **** หรือเทียบเท่า 
***หากโรงแรมที่เมืองซาดาร์ไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดทีพ่กัทีเ่มืองใกล้เคียงให้แทน*** 
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วนัที่หก ซิบินิค – โทรเกยีร์ - สปลทิ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซิบินิค (Sibenik) (ระยะทาง 90 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) เมืองริมทะเลเอเดรียติก          
ถูกบนัทึกในเอกสารตั้งแต่ ค.ศ. 1066 ในช่ือแคสทรัม ซีบีนิซี (Castrum Sebenici) เติบโตจากอิทธิพลภายใตก้าร
ปกครองของฮงักาเรียน-โครแอต-เวเนเชียน นาํท่านเขา้ชม มหาวิหารเซนต์จาคอบ สร้างข้ึนในระหว่างปีค.ศ. 
1431-1535 เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานกนัระหว่าง 3 ศิลปกรรม คือ ดลัเมเชียน ศิลปะทางเหนือของอิตาลี 
และทสัคานี สถาปนิก 3 ท่านไดใ้ชเ้ทคนิคชั้นสูงในการสร้างห้องโถงสูงใหญ่ และโดมคร่ึงวงกลม ทั้งวิหารลว้น
สร้างด้วยหินทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะโกธิคและศิลปะเรอเนสซองส์ผสมผสานกนัอย่าง
กลมกลืน โดยองคก์ารยเูนสโกไดย้กยอ่งใหม้หาวหิารแห่งน้ีเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) (ระยะทาง 50 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 45 นาที)  เมืองขนาดเล็กบนเกาะท่ี
ตั้งอยู่เกือบชิดกบัแผ่นดินใหญ่ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมยัยุคอารยธรรมกรีกโรมนัเม่ือ 380 ปีก่อนคริสตกาล และ
ไดพ้ฒันาบา้นเรือนตามผูป้กครองแต่ละยคุสมยั ยคุการปกครองของอาณาจกัรเวนิส ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะสไตล์
เรเนซองคแ์ละบาโรค สามารถเห็นอาคารบา้นเรือน โบสถ์ สถานท่ีสําคญัต่างๆ ท่ีสร้างข้ึนในแบบศิลปะดงักล่าว 
สถาปัตยกรรมเหล่าน้ีถูกดูแลอยา่งดีตกทอดมาถึงปัจจุบนั ซ่ึงองคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียนให้เมืองโทรเกียร์เป็น
มรดกโลกในปี 1997 นาํท่านชม เขตเมืองเก่า สัมผสัอาคาร บา้นเรือน ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีกและ
โรมนัโบราณ เช่น ประตูเมือง “Kopnena Vrata” ซ่ึงไดบู้รณะข้ึนใหม่ในสมยัศตวรรษท่ี 16 นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั 
“มหาวิหารเซนตล์อเรนซ์” ซ่ึงสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 ใชเ้วลาก่อสร้างนบัสิบปี จุดเด่นของมหาวิหารแห่งน้ีคือ
ประตูทางเขา้ท่ีแกะสลกัเป็นเร่ืองราวต่างๆ อยา่งวิจิตรตระการตา นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัหอนาฬิกา (Foggia And 
Of Clock Tower) ท่ีสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 14 ชมจตุัรัสภายในบริเวณเมืองเก่า แวะถ่ายรูปกบั ป้อมเซนตม์าร์ค ซ่ึง
สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1430 ตั้งตระหง่านอยูริ่มชายฝ่ังทะลเอเดรียติก ในอดีตใชเ้ป็นกาํแพงป้องกนัภยัจากขา้ศึกท่ีเขา้
มารุกรานทางทะเล ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (Split) (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที)   
เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากซาเกรบ ซ่ึงอยูใ่นแควน้ดลัเมเชีย อนัเป็นตน้กาํเนิดของสุนขัพนัธ์ุดลัมาเช่ียนท่ีโด่ง
ดงั นาํท่าน เท่ียวชมเมืองสปลิท ท่ีสร้างรายล้อมพระราชวงัดิโอคลีเธ่ียน ประกอบด้วย ศาลาว่าการเมืองสไตล ์   
เรเนซองค ์สร้างในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 อาคารบา้นเรือนเก่าแก่ต่างๆ ชมยา่น People Square ศูนยก์ลางทาง
ธุรกิจและการบริหาร นาํท่าน เขา้ชมพระราชวงัดิโอคลีเธ่ียน (Diocletian Palace) องคก์ารยูเนสโก (UNESCO) ได้
ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 สร้างข้ึนจากพระประสงค์ของจกัรพรรด์ิดิโอคลีเธ่ียนแห่งโรมนั ซ่ึง
ตอ้งการสร้างพระราชวงัสําหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค ์หลงัจากสละบลัลงัก์ ภายในพระราชวงัประกอบดว้ย 
วิหารจูปิเตอร์ สุสานใตดิ้นท่ีมีช่ือเสียง (Catacombas) และวิหารต่างๆ นาํท่านชมห้องโถงกลางซ่ึงมีทางเดินท่ี
เช่ือมต่อสู่ห้องอ่ืนๆ ชมลานกวา้ง (Peristyle) ซ่ึงลอ้มดว้ยเสาหินแกรนิต 3 ดา้น และเช่ือมต่อดว้ยโคง้เสาท่ีตกแต่ง
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ดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอยา่งวจิิตร สวยงาม ชมยอดระฆงัแห่งวิหาร The Cathedral Belfry แท่นบูชาของเซนตโ์ดมินสั 
และเซนตส์ตาดิอุสซ่ึงอยูภ่ายในวหิาร  

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั ATRIUM HOTEL / OR RADISSON BLU OR PRESIDENT SOLIN**** หรือเทียบเท่า 
***หากโรงแรมที่เมืองสปลิทไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดทีพ่กัทีเ่มืองใกล้เคียงให้แทน*** 

 

 

วนัทีเ่จ็ด สตอน - ดูบรอฟนิค  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
นาํท่านเดินทางสู่เมืองสตอน (Ston) (ระยะทาง 186 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  เมืองท่ีตั้งอยูท่าง
ตะวนัตกเฉียง เหนือของเมืองดูบรอฟนิค เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของหอยนางรมและผลิตภณัฑ์จากหอย
นางรมสดๆ จากทะเลเอเดรียติกต่ืนตาต่ืนใจไปกบับรรยากาศริมชายฝ่ังทะเลท่ีมีบา้นเรือนหลงัคากระเบ้ืองสีแสด 
สลบัตามแนวชายฝ่ังเป็นระยะสู่สตอน หมู่บา้นท่ีสงบเสง่ียมตั้งอยู่ริมฝ่ังบริเวณโคง้อ่าวกวา้ง เปรียบเสมือนเป็น
ด่านหน้าของเมืองดูบรอฟนิค ในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองจากการคา้เกลือ ดงันั้นกาํแพงป้องกนัจึงมีความจาํเป็น 
ซ่ึงสามารถมองเห็นกาํแพงโบราณน้ีได้จากระยะไกลในปัจจุบนั สตอนในอดีตอยู่ใต้การปกครองของโรมนั 
จนกระทัง่ถูกทาํลายโดยพวกโกล ผ่านชมสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้างทางโบราณคดี และร่องรอยของความ
เจริญรุ่งเรืองในอดีต พร้อมเก็บบนัทึกภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน พร้อมลองชิมหอยนางรมสดจากฟาร์มในเมืองสตอน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางเลียบชายฝ่ังทะเลเอเดรียติกสู่ เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค Dubrovnik (ระยะทาง 54 กม. ใชเ้วลา
เดินทาง 1 ชม.)  ต่ืนตาต่ืนใจกบับรรยากาศริมชายฝ่ังทะเล ท่ีมีบา้นเรือนหลงัคากระเบ้ืองสีแสด สลบัตามแนว
ชายฝ่ังเป็นระยะๆ เมืองดูบรอฟนิคไดช่ื้อวา่เป็นหน่ึงในเมืองเก่าท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป สมญานาม “ไข่มุกแห่งทะเล 
เอเดรียติก” เป็นเมืองท่ีมีอาํนาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 และมีความเจริญรุ่งเรืองทางการคา้ จึงไดส้ร้างความ
ยิ่งใหญ่ให้โดดเด่น ดว้ยการตกแต่งพระราชวงั สร้างโบสถ์ วิหาร จตุัรัส นํ้ าพุ และบา้นเรือนต่างๆ และไดรั้บการ
บูรณะและปรับเปล่ียนอย่างงดงามตามยุคสมยั เสน่ห์ของเมืองอยู่ท่ีเขตเมืองเก่า (Old Town) ซ่ึงตั้งอยู่ภายใน
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กาํแพงโบราณสูงตระหง่านโอบลอ้มโดยรอบ ซ่ึงสร้างในศตวรรษท่ี 13 เพื่อป้องกนัภยัจากศตัรู เช่น อาหรับ     
เวเนเชียน มาชีโดเนียน และเซิร์บ ภายในเขตเมืองเก่าเป็นท่ีตั้งของสถาปัตยกรรมมากมายและส่ิงก่อสร้างโบราณ
ต่างๆ องคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้มืองดูบรอฟนิคเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979  

 

 
 

นาํท่านชมทศันียภาพของเมืองดูบรอฟนิค ท่ีตั้งอยู่ตามริมฝ่ังทะเลเอเดรียติค ตวัเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณ
ความยาว 190 เมตรลอ้มรอบ ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองท่ีความโด่งดงัเทียบไดก้บัแกรนด์แคนยอ่นหรือแกรนด์
คาแนลแห่งเวนิส  นาํท่านเดินลอดประตู Pile Gate ท่ีมีรูปป้ันของนกับุญ เซนตเ์บลส นกับุญประจาํเมือง เพื่อเขา้สู่
ใจกลางเมืองเก่า ชมนํ้ าพุ Onofrio ซ่ึงตั้งเป็นเกียรติแก่สถาปนิกผูส้ร้างนํ้ าพุแห่งน้ี นาํท่านชม The Cathedral หน่ึง
ในโบสถเ์ก่าแก่ประจาํเมืองเก่าท่ีสะสมโบราณวตัถุของพ่อคา้วาณิชท่ีไดท้าํการคา้ขายกบัชาวเวนิชในอดีต นาํท่าน
ถ่ายรูปกบัหอนาฬิกาโบราณ (Bell Tower Clock) จากนั้นนาํท่านแวะถ่ายรูปกบั พระราชวงัเรคเตอร์ (Rector’s 
palace) พระราชวงัท่ีสร้างข้ึนโดยผสมผสานศิลปะทั้งแบบโกธิค เรเนซองส์และบาโร๊ค ไดเ้วลานาํท่านแวะถ่ายรูป
กบั สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สร้างข้ึนโดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส์ ในสมยัศตวรรษท่ี 15 ปัจจุบนัได้
ใชเ้ป็นท่ีจดัเก็บเอกสารและสาํนกังานส่วนราชการ นาํท่านเดินผา่นถนนสตราดนั ถนนสายหลกัยาวกวา่ 398 เมตร 
ท่ีสองขา้งทางรายลอ้มไปดว้ยอาคารสไตล์โรมนั โกธิค  และร้านคา้ ร้านกาแฟ ร้านไอศกรีม ร้านขายของท่ีระลึก
ต่างๆมากมาย อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน   
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั ADRIA HOTEL / OR VALAMAR/ OR CROATIA HOTEL**** หรือเทยีบเท่า 
***หากโรงแรมที่เมืองดูบรอฟนิคไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดทีพ่กัทีเ่มืองใกล้เคียงให้แทน*** 

 
 
 

วนัทีแ่ปด โมสตาร์ (บอสเนียและเฮอร์เซโกวนีา) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโมสตาร์ (Mostar) (ระยะทางประมาณ 150 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม) อีกหน่ึงเมือง
ประวติัศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นการท่องเท่ียว เป็นหน่ึงในเมืองท่ีสําคญัของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 
มีขนาดเป็นอบัดบัท่ี 5 ของประเทศ ตั้งอยูใ่นหุบเขาของแม่นํ้ าเนเรตวา(Neretva River) นาํท่านชมความงดงามและ
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ความเก่าแก่ของ สะพาน โบราณ หรือ สตารี มอสต ์สะพานท่ีถูกสร้างข้ึนจากหิน โดยมีความสูงจากระดบันํ้ าซ่ึงวดั
ไดใ้นช่วงฤดูร้อน ประมาณ 21 เมตร สะพานโบราณ สตารี มอสต ์(Old Bridge Stari Most) ถูกสร้างข้ึนโดยชาว
ออตโตมนัในช่วงศตวรรษท่ี 16 และไดถู้กทาํลายไปในปี ค.ศ. 1993 ต่อมาในปี ค.ศ. 2004 สะพานเก่าและอาคาร
หลายหลังในเมืองเก่า ในบริเวณใกล้เคียงก็ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ข้ึนใหม่ โดยได้รับความช่วยเหลือจาก
คณะกรรมการวิชาการระหวา่งประเทศของยูเนสโก องคก์ารยูเนสโก (UNESCO) ไดข้ึ้นทะเบียนสะพานโบราณ
รวมไปถึงบริเวณพื้นท่ีใกลเ้คียงท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดของสะพานใหอ้ยูใ่นรายช่ือมรดกโลกของบอสเนียและเฮอร์เซโกวี
นาเม่ือปี ค.ศ.2005  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย นาํท่านชม ย่านเมืองเก่า (Old Town) เพื่อช่ืนชมเหล่าอาคารบ้านเรือนซ่ึงส่วนใหญ่ล้วนสร้างข้ึนในแบบ
สถาปัตยกรรมแบบพรี-ออตโตมนั ออตโตมนัตะวนัออก เมดิเตอร์เรเนียนและยุโรปตะวนัตก นาํท่านเขา้ชม มสัยิด
โกสก้ี เมห์เมด ปาซ่า (Koski Mehmed Paša Mosque) มสัยดิออตโตมนัขนาดเล็ก ท่ีถูกสร้างข้ึนใหมใ่นปี ค.ศ. 1751 
หลงัถูกทาํลายลงช่วงสงครามบอสเนีย ส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดของมสัยิดคือหอคอยสุเหร่าท่ีตั้งสูงตระหง่านเหนือตวั
เมืองซ่ึงว่ากนัว่ายอดหอคอยสามารถมองวิวระยะไกลไดถึ้ง 3 กิโลเมตร (**มัสยิดอาจปิดให้เข้าชม หากมีการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา) 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั CITY HOTEL/ OR HOTEL EDEN **** หรือเทียบเท่า 
***หากโรงแรมที่เมืองโมสตาร์ไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดทีพ่กัทีเ่มืองซาราเยโวให้แทน*** 

 

 
 
 

วนัทีเ่ก้า ซาราเยโว  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซาราเยโว (Sarajevo) (ระยะทางประมาณ 129 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 2.45 ชม. เป็นเมืองใหญ่
ท่ีสุดและเป็นเมืองหลวงของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา  มีประชากรอาศยัอยู่ใจกลางเมืองเพียงราว 
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275,000 คน และกระจายตวัอาศยัอยู่รอบนอกอีกราว 555,000 คน เมืองซาราเยโวถูกขนานนามว่าเป็น “นคร
เยรูซาเล็มแห่งยโุรปและบอลข่าน” นอกจากน้ียงัเคยถูกจดัอนัดบัเป็นหน่ึงในเมืองท่ีน่ามาท่องเท่ียวอนัดบัตน้ๆโดย 
LONELY PLANET เม่ือปี ค.ศ.2010 เน่ืองจากประวติัศาสตร์ความเป็นมา ศิลปวฒันธรรม รวมไปถึงการ
ผสมผสานของสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ในอดีตกาล ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจาก 3 ยุคสมยัดว้ยกนั คือ 
ยุคจกัรวรรดิออตโตมนั ยุคจกัรวรรดิออสเตรีย -ฮงัการี และยุคท่ีอยู่ภายใตก้ารปกครองของยูโกสลาเวีย เมือง
ซาราเยโวเคยเป็นหน่ึงในเมืองศูนยก์ลางท่ีมีสําคญัเป็นอยา่งยิ่งของจกัรวรรดิออตโตมนัในช่วงศตวรรษท่ี 15 และ
ยงัถูกบนัทึกเป็นเมืองแรกในทวีปยุโรป และเมืองท่ีสองในโลก ท่ีมีรถรางไฟฟ้าวิ่งพาดผ่านกลางเมืองเม่ือปี ค.ศ.
1885  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย  นาํท่านเขา้ชม อุโมงคส์งคราม (War Tunnel) ท่ีขุดข้ึนในช่วงสงครามระหว่างบอสเนียและเซอร์เบีย เม่ือคร้ังท่ี
บอสเนีย ตอ้งการแยกเป็นเอกราชจากยูโกสลาเวีย อุโมงค์แห่งน้ีขุดข้ึนเพื่อลาํเลียงอาหาร นํ้ า เวชภณัฑ์และกอง
กาํลังทหาร ในระหว่างสงคราม เป็นอุโมงค์ท่ีขุดข้ึนภายในบ้านหลังเล็กๆ หลังหน่ึงเท่านั้น แต่ขุดยาวผ่าน
สนามบินซาราเยโว เพื่อเป็นเส้นทางลาํเลียง หลงัจากท่ีเมืองซาราเยโว ถูกกองกาํลงัเซอร์เบีย โอบลอ้ม เพื่อไม่
ตอ้งการให้บอสเนียเป็นเอกราช การสร้างอุโมงค์แห่งน้ี ยอ้นรอยประวติัศาสตร์อนัน่าสะเทือนใจ ของเมือง
ซาราเยโว ในช่วงสงครามบอสเนียในอดีต นาํท่านชมกลบัสู่ ยา่นเมืองเก่า BASCARSIJA อดีตเคยเป็นยา่นบาซาร์
เก่าแก่ของยุคออตโตมนั ปัจจุบนัเป็นถนนสายหลกัของเมืองซาราเยโว ตั้ งอยู่ในส่วนเมืองเก่าของซาราเยโว 
ออกแบบในสไตล์ออตโตมนั-เตอร์กิช เต็มไปดว้ยร้านคา้ของท่ีระลึก ร้านกาแฟ บาซาร์ท่ีขายสินคา้หลากหลาย
ชนิด ต่อด้วย ย่านเมืองเก่าซาราเยโว (STARI GRAD) ย่านท่ีมีสถาปัตยกรรมหลากหลายสไตล์ อาทิเช่น 
สถาปัตยกรรมแบบบอสเนีย ออตโตมนั ออสโตร-ฮงักาเรียน เป็นตน้ เป็นท่ีตั้งของสถานท่ีสําคญัทางศาสนาหลาย
แห่ง นาํท่านเขา้ชมความงดงามของ สุเหร่า GAZI HUSREV-BEG MOSQUE  ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นสุเหร่าแบบออตโต
มนัท่ีสําคญัท่ีสุดในเมืองซาราเยโว ชม มหาวิหารประจาํเมืองซาราเยโว (THE CATHEDRAL OF JESUS 
HEART) เป็นมหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวินา เป็นท่ีประจาํตาํแหน่งของพระราชา
คณะของเมือง เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-กอธิค สร้างในช่วงปี ค.ศ.1884-1889  นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถ์
คริสตอ์อโธด๊อกซ์ท่ีสร้างอยา่งยิง่ใหญ่ ภายในบริเวณเดียวกนั รวมถึงโบสถ์ของชาวยิวหรือซีนากอฟ ขนาดใหญ่ท่ี
สร้างอยูภ่ายในยา่นน้ี นาํท่านชม สะพานลาติน (LATIN BRIDGE) ซ่ึงเป็นจุดท่ีอาร์ค ดยุค ฟรานซ์ เฟอร์ดินานด ์
(Franz Ferdinand) รัชทายาทแห่งราชวงศ์ออสเตรียถูกลอบปลงพระชนม์ในวนัท่ี 28 มิถุนายน 1914 โดยชาว
ซาราเยโวนายหน่ึง จนกลายเป็นชนวนเหตุในการเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 1 จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปป้ิงสินคา้
ทอ้งถ่ินและสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั 

 

17.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินซาราเยโว 

***หลงัท าการเช็คอนิแล้ว อสิระให้ท่านรับประทานอาหารค า่ภายในสนามบินตามอธัยาศัย*** 
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21.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินซาราเยโวสู่สนามบินอิสตนับูล โดยเท่ียวบินท่ี TK1026 (ใชเ้วลาบิน 2 ชม.) 
 บริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 
 

วนัทีสิ่บ อสิตันบูล - กรุงเทพมหานคร 

00.05 น. เดินทางมาถึงกรุงอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ือง อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบิน 
01.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK 68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง)  
 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารคํ่า และ อาหารเชา้ 
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วนั อติาล ี- โครเอเชีย - สโลวเีนีย – บอสเนียและเฮอร์เซโกวนีา  
(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว)  

ราคา 72,900 บาท : 20-29 มี.ค. 
ราคา 75,900 บาท : 8-17 เม.ย./ 9-18 เม.ย./ 10-19 เม.ย./ 12-21 เม.ย. 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  มี.ค. เม.ย. 
ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 72,900 75,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 10,000 11,000 
เด็กอาย ุ2-11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 72,900 75,900 
                      (                    ) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

95,000-140,000 95,000-140,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-IST-VCE//SJJ-IST-BKK หกัค่าตัว๋คืน 20,000 20,000 
**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 

สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 26 ก.ย. 2562) ** 
ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 การเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดินทางได้ 
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก., กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
โปรแกรมท่องเทีย่วอติาลี-โครเอเชีย-สโลวเีนีย-บอสเนียและเฮอร์เซโกวนีา (ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ) อตัรานี้รวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินTK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์  
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อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้อิตาลี (ประมาณ 3,000 บาท **อตัราค่าวซ่ีาอาจเปล่ียนแปลงได ้ข้ึนกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้ค่าใชจ่้ายใดๆเกิดข้ึน)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 75 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-74 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 1-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่มพาสปอร์ต 
หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณทีีม่ีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน 

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 
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กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํ
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตราฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศอติาล ี
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 15 วนัทาํการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อ
ขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 2 น้ิว 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใชไ้ม่ได)้ 

หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้  
3. สาํเนาบตัรประชาชน  
4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเดก็ตํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเดก็อายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  
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10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ สาํเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาทต่อ

การรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและสาํเนา 7 วนัก่อนยืน่วซ่ีา) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี 

 

- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจาํ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุช่ือ

ผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 
 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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แบบฟอร์มการส ารองทีน่ั่ง  
10 วนั อติาล ี- โครเอเชีย - สโลวเีนีย – บอสเนียและเฮอร์เซโกวนีา  

(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว)  
ราคา 72,900 บาท :  20-29 มี.ค. 
ราคา 75,900 บาท :  8-17 เม.ย./  9-18 เม.ย./  10-19 เม.ย./  12-21 เม.ย. 
  

 
ลาํดบั

ท่ี 

ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัท ์

หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยืน่ 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 2556) 

       

       

       

       

       

       

       

หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัวา่ เป็นการทาํวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 

(รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะคะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการย่ืนวซ่ีา) 
 

ช่ือผู้ส ารองทีน่ั่ง............................................................... เอเย่นต์.......................................................................... 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล์.............................................................. 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 
 

*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที ่แฟกซ์ 02 635 1421 *** 
ติดต่อเจ้าหน้าที ่ โทร 02 635 1415 

 


