
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

เวียนนา – คลาเกรนเฟิร์ท – เบลด – ลูบลิยานา – ปราสาทลุบบลิยาน่า  

ถํ9าโพสทอยน่า – โอพาเทีย – ซาเกรบ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน – ทําเนียบประธานาธิบด ี

อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ – ซิบินิค – โบสถ์เซนต์จาคอบ – สปลิท – พระราชวัง ดิโอคลีเธีHยน 

นีอุม – โมสตาร์ – บลากายจ์ – มาลี สตอน – ดูบรอฟนิค  

กําหนดการเดินทาง 

09-18 พฤศจิกายน // 04-13 ธันวาคม 2562 // 28 ธันวาคม – 06 มกราคม 2563 **เทศกาลปีใหม่** 

( กรุณาสํารองทีHนัHงล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพืHอความสะดวกในการยืHนวีซ่า) 

 



 

 

วันทีH 01 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

21.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั9น 4 

เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ AUSTRIAN AIRLINES พร้อมเจ้าหน้าทีHคอยดูแลเช็ค

สัมภาระและบัตรทีHนัHงบนเครืHอง 

23.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์  เทีHยวบินทีH OS 

026  

วันทีH 02 เวียนนา – คลาเกรนเฟิร์ท – เบลด(สโลวีเนีย) – ลูบลิยาน่า 

05.35 น. เดินทางมาถึงสนามบินเมืองกรุงเวียนนา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อย

แล้ว นําท่านออกเดินทางสู่เมือง คลาเกรนเฟิร์ท (Klagenfurt) คือเมืองท่องเที*ยวที*มีชื*อเสียงและยงัเป็น

เมืองหลวงของแควน้คารินเทีย (Carinthia) เป็นรัฐทางใตสุ้ดของประเทศออสเตรีย ในปี 2008 เมืองคลา

เกนเฟิร์ต เคยเป็นหนึ* งในแปดเมืองเจา้ภาพการจดั

แข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปอีกด้วย อีกทัKงยงั

เป็นเมืองที*ใหญ่เป็นอนัดบัหกของประเทศอีกดว้ย 

โดยเมืองนีK ตัK งอยู่บนฝั*งทะเลสาบ Worthersee ที*

แวดลอ้มไปด้วยทิวทศัน์ที*สวยงามของเทือกเขา

แอลป์ ที* ชื* อว่ า  Karavanke ได้รับฉายานามว่ า

กุหลาบแห่งทะเลสาบ Worthersee เมืองนีK เคยถูก

ไฟไหมค้รัK งใหญ่เมื*อปี 1544 และถูกสร้างขึKนใหม่โดยสถาปนิกชาวอิตาลี ดงันัKนลกัษณะของเมืองจึงเนน้

สไตล์อิตาลีโดยทั*วไป...นําท่านชมเมืองที*บริเวณใจกลางเมือง อาคารรัฐสภาแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์

มังกร (Dragon Fountain) เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนีK  ชมจัตุรัสเมืองเก่าซึ* งเป็นที*ตัK งของเหล่าอาคาร

สําคัญๆที*สร้างขึKนในสไตล์เรอเนสซอง ชมความงดงามของ ลานนํK าพุมังกรลินท์วูร์ม (Lindworm 

Fountain) ถูกสร้างขึKนในปี 1593 ปัจจุบนัเป็นอีกหนึ*งจุดท่องเที*ยวที*ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ* งของ

เมือง 

เทีHยง บริการอาหารมื9อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านออกเดินทางสู่สาธารณรัฐสโลวีเนีย ดินแดนที*มีความงดงามทางลกัษณะภูมิประเทศ ไม่ว่าจะเป็น

ทะเลสาบ ภูเขา และศิลปะ วฒันธรรมที*สุดแสนจะงดงาม นําท่านเข้าสู่เมืองเบลด Bled เมืองตากอากาศ

ตัK งอยู่ ริมทะเลสาบและริมเทือกเขาแอลป์จู เลียน  เป็น

ทะเลสาบที*มีชื*อ  เสียงมากที*สุดในประเทศสโลเวเนีย และ

ได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ นํา

ท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด ตวัทะเลสาบ

เกิดจากการกัด เซาะของธารนํK าแข็ งโบฮินจ์  (Bohinj 

Glacier) ในยุคนํK าแข็ง แต่ที*น่าสนใจยิ*งกว่านัK นคือนํK าใน

ทะเลสาบ ไม่ไดม้าจากการละลายของธารนํKาแข็ง แต่มาจาก



 

บ่อนํKาร้อนใตด้ินหลายแห่ง นํKาในทะเลสาบนีKจึงใสบริสุทธิZ  และไม่กลายเป็นนํKาแข็งในฤดูหนาว เรือล่อง

ผ่าน ปราสาทเบลด Bled Castle ที*ตัKงอยู่บนริมผาติดทะเลสาบ เป็นปราสาทที*เก่าแก่ที*สุด จกัรพรรดิเฮน

ริค ที* 2 แห่งเยอรมนั ยกให้เป็นสถานที*พกัของบิชอป อลั เบี*ยม แห่งบริเซน (Bishop Albium of Brixen) 

ในปี ค.ศ.1004 นําท่านออกเดินทางสู่กรุงลูบลิยานา (Ljubljana) 

คํHา บริการอาหารมื9อคํHา ณ ภัตตาคาร  

พักทีH:  AUSTRIA TREND HOTEL / หรือทีHพักระดับใกล้เคียง 

วันทีH 03 ลูบลิยานา – ปราสาทลุบบลิยาน่า – ถํ9าโพสทอยน่า – โอพาเทีย 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีHพัก   

 นําท่าน เข้าสู่จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน เป็นจตัุรัสที*มีความสําคญัเช่นเดียวกบัจตัุรัสบนัไดสเปนในกรุง

โรม มีรูปปัK นของฟรานซ์ เพรเซเรน กวีที*มีชื*อเสียงของสโลวีเนีย เป็นสัญลักษณ์ความรักชาติและ

เสรีภาพ ใกล้จัตุรัสเป็นโบสถ์ในนิกายฟรานเซสกัน ศิลปะในแบบอาร์ตนูโว นําท่านขึ9นชม ลาน

ปราสาทลุบบลิยาน่า ปราสาทยุคกลางทีHตั9งอยู่บนเนิน

เขาเหนือใจกลางเมืองลบุลยิาน่า โดยปราสาทถูกสร้าง

ขึKนเพื*อปกป้องอาณาจกัรจากการรุกรานของชาวเติร์ก

และกบฏ ปัจจุบันปราสาทลูบลิยาน่าได้กลายเป็น 

สถานที*ท่องเที*ยวที*มี ความสําคญัทางดา้นวฒันธรรม 

และยงักลายเป็นหอชมเมือง ซึ* งท่านจะได้สัมผสัวิว

ทิวทศัน์อนังดงามของเมืองไดเ้กือบทัKงหมด ชมจัตุรัส

กลางเมืองเพรเซเรน จตัุรัสที*มีความสําคญั จตัุรัสเป็น

รูปหล่อของฟรานซ์ เพรเซเรน กวีที*มีชื*อเสียงของ  

สโลเวเนีย (1800 – 1849) เป็นสัญลกัษณ์ของคนรักชาติ รักเสรีภาพ ใกลจ้ตัุรัสเป็นโบสถนิ์กายฟรานเซส

กันที*มีสีชมพูดึงดูดสายตา ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 14 ปี เป็นศิลปะแบบอาร์ตนูโว ภายในมี

ห้องสมุดตัKงแต่ศตวรรษที* 13 ซึ* งมีหนังสือประมาณ 55,000 เล่ม ไม่ไกลจากจตัุรัสมีสะพาน 3 แห่งที*มี

ชื*อเสียงของเมืองลูบลีอานา ที*สําคัญคือ สะพานมังกร ซึ* งสร้างในปี 1901 เป็นสะพานแห่งแรก ๆ ที*  

สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ของยุโรป ที*หัวสะพานทัKงสองฝั*งประดับด้วยรูปปัK นมงักรใน

แบบอาร์ตนูโว 

เทีHยง บริการอาหารมื9อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นําท่านออกเดินทางไปเทีHยวชม ถํ9าโพสทอยน่า เปิด

ให้บริการมากว่า 188 ปี  และมีนักท่องเที*ยวมาเยือนกว่า 

31 ลา้นคน เป็นถํKาที*สวยที*สุดในยุโรป ภายในถํKาเชื*อมต่อ

ถึงกนัเป็  นระยะทางว่า 20 กิโลเมตร เขา้ชมภายในถํKาโดย

ขบวนรถรางไฟฟ้าที*เปิดให้บริการในปี 1884 อุณหภูมิ

ภายในถํKาโดยเฉลี*ย 8-10 องศาเซลเซียส ชมส่วนที*ใหญ่

ที*สุดภายในถํKาที*เรียกว่า Classic Karst ภายในถํKามีหินงอก



 

หินยอ้ยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา มีห้องต่าง ๆ ภายในถํKามากมายลดหลั*นเป็นชัKน 

ๆ ราวกับเนรมิต จากนั9นนําท่านออกเดินทางสู่เมืองโอพาเทีย Opatija ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก 

ระหว่างทางผ่านชมวิวทะเลเอเดรียติคที*สวยงามทุกมุมมอง ด้วยธรรมชาติที*บริสุทธิZ  ของริมทะเลเอเดรี

ยติกทาํให้เมืองโอพาเทียเป็นเมืองท่องเที*ยวและพกัผ่อนที*สําคญัที*สุดแห่งหนึ* งของโครเอเชีย นาํท่านชม

ความงดงามของตวัเมือง บนัทึกภาพกบั รูปปั9น Maiden with the Seagullซึ*งถือว่าเป็นรูปปัKนที*แกะโดย 

Zvonko Car เป็นรูปสตรีงดงามที*มีนกนางนวลเกาะอยู่ที*มือ ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง 

คํHา บริการอาหารมื9อคํHา ณ ภัตตาคาร เมนูสเต็กเนื9อรสเลิศ (ท่านใดไม่ทานเนื9อวัวกรุณาแจ้งแผนกเซลล์) 

พกัที*:  AMADRIA PARK HOTEL GRAND OPATIJA          หรือทีHพักระดับใกล้เคียง 

วันทีH 04     โอพาเทีย – ซาเกรบ(โครเอเชีย) – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน 

เช้า บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีHพัก  

 นําท่านออกเดินทางสู่กรุงซาเกรบ Zagreb เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ดินแดนแห่งทะเลอะเดรี

ยติค ซึ* งมีความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ห์และมนต์ขลังที*

ท่านแทบไม่เชื*อต่อสายตาตนเองว่าเป็นเมืองที*เพิ*งผ่าน

พน้วิกฤตการณ์เมื*อไม่นานมานีK  เอง ซาเกรบเป็นเมือง

แห่งศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุ่งเรืองมาตัK งแต่สมัย

ศตวรรษที* 11 ปัจจุบนัประชาชนชาวโครแอทมีวิถีชีวิต

เยี*ยงชาวยุโรปที*เจริญโดย ทั*วไป การคมนาคมภายใน

กรุงซาเกรบสะดวกสบายนิยมใช้รถรางเป็นพาหนะ 

สั ญ จ รนั บ สิ บ ส า ย  ทั* ว ทัK ง เมื อ ง  ก รุ งซ า เก ร บ

ประกอบด้วยเขตเมือง Upper Town ที*สร้างขึKนสมัย

ศตวรรษที* 17 ที*มีซุ้มประตูหินเป็นสัญลกัษณ์ เขต Lower Town  ที*สร้างขึKนในสมยัศตวรรษที* 19 และ

เขตเมืองใหม่ที*สร้างสมยัหลงัสงครามโลกครัK งที* 2  

เทีHยง บริการอาหารมื9อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นําท่านนัHงรถราง Funicular ขึ9นสู่เขต Upper Town นําท่านชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟน ที*สร้างใน

สไตล์นีโอโกธิค ชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจ้งที*เก่าแก่ มีสีสันสดใส ขายไม้

ดอกไม้ประดับและผลไม้ราคาถูกมาก นําท่านสู่เขต Upper Town ชมวิหารเซนต์มาร์ก (St. Marks 

Church) ที*มีหลงัคากระเบืKองปูเป็นลวดลายรูปตราของกองทหารแห่งยุคกลาง ถือเป็นสัญลกัษณ์สําคญั

ของซาเกรบ ชมโบสถ์ประจําเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน  บริเวณแห่งนีK ย ังเป็นที*ตัK งของทําเนียบ

ประธานาธิบดี (President Palace) นําท่านชมจุดชมวิวที*ท่านสามารถเห็นกรุง Zagreb ที*หลงัคาอาคาร

เป็นสีแดงอิฐทัKงเมือง  

คํHา บริการอาหารมื9อคํHา ณ ภัตตาคาร  

พกัที*: ARISTOS HOTEL                                                             หรือทีHพักระดับใกล้เคียง 
 

 



 

วันทีH 05 ซาเกรบ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ – ซิบินิค – โบสถ์เซนต์จาคอบ 

เช้า บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีHพัก  

 นําท่านเข้าชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ เป็นอุทยานแห่งชาติหนึHงในแปดของโครเอเชียทีHได้รับการขึ9น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมืHอปี 1979  อุทยานแห่งนีK มีเนืKอที*กว่า 3,000 ตาราง

กิโลเมตร มีทะเลสาบน้อยใหญ่  16 แห่ง 

เชื*อมต่อด้วยสะพานไม้  ลัดเลาะระหว่าง

ทะเลสาบและเนินเขา นําท่านเพลิดเพลิน

กับความงามของทะเลสาบและนํK าตกที*

ไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทั*วทุกหนทุก

แห่ง ท่านจะสังเกตเห็นหญ้ามอสที*ชุ่มฉํ* า

ชั*วนิรันดร์กาลชมฝูงปลาแหวกว่ายในนํK า

ใสราวกระจกสะทอ้นสีครามของท้องฟ้า 

แวดล้อมด้วยหุบเขา ต้นไม้ใหญ่ที* ร่มรื* น 

ชมนํK าตก  The Plitvice Water Fall ที*ใหญ่

ที*สุดในอุทยาน จากนัKนนาํท่านเดินลดัเลาะ

สู่ Donja Jezira เพื*อล่องเรือในทะเลสาบ Jezero Kozjak เต็มอิ*มกบัความงามของทะเลสาบและหุบเขา 

เทีHยง บริการอาหารมื9อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านออกเดินทางสู่เมืองซิบินิค (Sibenik) นําชมตัวเมืองชิบินิค เมืองเก่าริมฝั*งทะเลอะเดรียติคที*  

ไดร้ับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากเว

นิ ส   แล ะ เป็ น ศูน ย์ก ล างท าง

เศรษฐกิจของแคว้นดัลมาเที ย 

ZDalmatia เ ป็ น ที* ร ว ม ศิ ล ป ะ

โบราณยุคก่อน  ประวัติศาสตร์ 

มากมาย ชมโบสถ์เซนต์จาคอบ 

(เซนต์เจมส์) อันงดงาม ซึ* งสร้าง

มาตัK งแต่สมัยเรอเนสซองต์ในปี 

ค.ศ.1431 ในสถาปัตยกรรมแบบเว

นิส-โกธิค ผสมศิลปะทอสคาโนเรเนสซองส์ โดยศิลปินJura Dolmatinae  โบสถนี์K มีเอกลกัษณ์ดว้ยโคม

หลงัคาของมหาวิหารตลอดจนรูปสลกัศีรษะคนประดบัโดดเด่นรอบมหาวิหาร 

คํHา บริการอาหารมื9อคํHา ณ ภัตตาคาร  

พักทีH: AMADRIA PARK IVAN HOTEL                                             หรือทีHพักระดับใกล้เคียง 
 

 

 



 

วันทีH 06       ซิบินิค – สปลิท – พระราชวัง ดิโอคลีเธีHยน – นีอูม(บอสเนีย) 

เช้า บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีHพัก  

 จากนั9นนําท่านออกเดินทางสู่เมืองสปลทิ นําชมมืองสปลิท ชมศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ทีHสร้าง

ในศตวรรษทีH  15 อาคารบ้านเรือน

เก่ าแก่   นํ า ท่ าน ชม ย่ าน  People 

Square ศูนยก์ลางทางธุรกิจ และการ

บริหาร เมื*อสมัยศตวรรษที* 15 แวะ

ชมสิ* งก่ อสร้ างที* มี  ชื* อ เสี ยง  เช่น 

รูปภาพแกะสลักสมัย  Venetian-

Gothic Cambi Palace แ ล ะ 

Renaissance  Town Hall ที*สร้างขึK น

ในช่วงแรกของศตวรรษที* 15  

เทีHยง บริการอาหารมื9อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านชม พระราชวัง ดิโอคลีเธีHยน(Diocletian Palace) ที*สร้างขึKนจากพระประสงคข์อง จกัรพรรดิZ ดิโอ

คลีเธี*ยน ที*ต้องการสร้างพระราชวงัสําหรับบัKนปลายชีวิตของพระองค์ในปี 295 ซึ* งใช้เวลาในการ

ก่อสร้างถึง 10 ปี พระราชวงัแห่งนีK  UNESCO ได้ขึKนทะเบียนเป็นมรดกโลก นําท่านชม  ห้องโถงกลาง

ซึ* งมีทางเดินที*เชื*อมต่อสู่ห้องอื*นๆ ชมลาน

ก ว้ า ง  (Peristyle) ซึ* ง ล้ อ ม ไ ว้ ด้ ว ย เส า

หินแกรนิต 3 ดา้น และเชื*อมต่อดว้ยโคง้เสา

ที*ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตร

สวยงาม  ชมยอดระฆังแห่งวิหาร  The 

Cathedral Belfry แท่นบูชาของเซนต์โด

มินัส  และเซนต์สตาซิอุส  ซึ* งอยู่ภายใน

วิ ห ารช ม จั ตุ รั ส ป ร ะช าช น  (People’s 

Square) ชม รูป ปัK น ของ  Gregory Of Nin 

ผูน้าํศาสนาคนสําคญัของโครเอเชีย นําท่าน

โดยสารรถโค้ชลัดเลาะเลียบไปตามชายฝัHง

ทะเลอาเดรียติคเดินทางผ่านเมืองนีอุม (NEUM) เมืองใน เขตประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า เป็น

เมืองชายทะเลเพียงเมืองเดียวของบอสเนีย  และเฮอร์เซโกวีน่า โดยมีความยาวของชายฝั*งประมาณ 24.5

กิโลเมตร เป็นทางออกสู่ทะเลอะเดรียติก ทางเดียวของประเทศ เป็นเมือง ตากอากาศที*มีชื*อเสียงเมือง

หนึ*ง 

คํHา บริการอาหารมื9อคํHา ณ ภัตตาคาร  

พักทีH: GRAND NEUM HOTEL                                                            หรือทีHพักระดับใกล้เคียง 
 



 

วันทีH 07        นีอูม – โมสตาร์(บอสเนีย) – บลากายจ์ – นีอูม  

เช้า บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีHพัก  

 นํ า ท่ าน สู่  “เมื อ ง โมสต าร์” (Mostar) ป ระ เท ศ

บอสเนียและเฮอเซโกวีน่า เมืองโมสตาร์ เป็นเมืองที*

เคยถูกระเบิดครัK งใหญ่และโดนผลกระทบในช่วง

สงครามระหว่างเซิร์บกบัโครแอต โมสตาร์เป็นเมือง

ที*ใหญ่เป็นอนัดับ 5 ของประเทศ ตั9งอยู่บนแม่นํK าเนเร

ทวา (Neretva) ซึ* งเปรียบเสมือนเป็นพรมแดนกัKน

วฒันธรรมของสองทอ้งถิ*น คือทางฝั*งตะวนัออกของ

แม่นํK าจะเป็นส่วนของศาสนาอิสลามคือเป็นส่วนที*

เป็น ที* ตัK งของสุ เห ร่าและเตอร์กิสเฮาส์  ส่วน ฝั* ง

ตะวนัตกจะเป็นส่วนของศาสนาคริสต์แบบคาทอลิก 

อนัเป็นที*ตัKงของโบสถแ์ละที*อยู่ของนักบวช ปัจจุบนั

โมสตาร์เป็นเมืองที*สวยงามและโด่งดังที*สุดอีกแห่ง

หนึ*งประเทศของบอสเนีย คาํว่า โมสตาร์ มาจากคําว่า 

“The Bridge Keepers” หรือแปลว่า ชาวโมสตาร์ทีHคอยดูรักษาสะพานทีHตั9งอยู่เหนือแม่นํ9าเนเรทว่า 

เทีHยง บริการอาหารมื9อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมือง “บลากายจ์” (Blagaj)  นําท่านชม ตลาดเทปา ซึ* งเป็นเขตเมืองเก่าที*ได้รับการ

อนุรักษ์และยกย่องให้เป็นมรดกโลกนําท่านเดินชมเมืองเก่าแห่งนีK ที*เต็มไปดว้ยร้านคา้มากมาย ชมบ้าน

แบบเติร์ก (Turkish House) ซึ* งเหลืออยู่เพียงไม่กี*หลงัในโมสตาร์ ปัจจุบันเจ้าของบา้นยงัคงเป็นชาว

บอสเนียนเชืKอสายเติร์ก มีเวลาให้ท่านอิสระเดินช้อปปิK งสินค้าท้องถิ*นตามอธัยาศัย จากนัKนนําท่าน

เดินทางกลบัโรงแรมที*พกั ณ เมืองนีอูม 

คํHา บริการอาหารมื9อคํHา ณ ภัตตาคาร   

พักทีH: GRAND NEUM HOTEL                                                            หรือทีHพักระดับใกล้เคียง 

วันทีH 08        นีอุม – มาลี สตอน – ล่องเรือชมฟาร์มหอย – ดูบรอฟนิค – เดินชมกําแพงเมืองเก่า  

เช้า บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีHพัก  

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน (MALI STON) นําท่านเยี*ยมชมฟาร์มเลีKยงหอย ชมขัKนตอนต่างๆ 

ของการเลีK ยงแล้วให้ท่านได้ชิมหอยนางรมสดๆจากทะเลอเดรียติค  พร้อมด้วยไวน์สด จนได้เวลา

สมควร นําท่านเดินทางต่อเข้าสู่ เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) เมืองมรดก โลกที*แขวนตวัอยู่ทาง

ตอนใตข้องประเทศ ที*พรหมแดนติดต่อกับประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า นาํท่านลดัเลาะเลียบไปตาม

ชายฝั*งทะเลอเดรียติคซึ*งท่านจะตื*นตาตื*นใจกบับรรยากาศริมชายฝั*งทะเล ที*มีบา้น เรือนหลงัคากระเบืKอง

สีแสด สลบัตามแนวชายฝั*งเป็นระยะๆ 

เทีHยง บริการอาหารมื9อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

บ่าย ได้เวลาอันสมควร นําท่านล่องเรือพาโนราม่า ชมความสวยงามของเมืองเก่าดูบรอฟนิคให้ครบทุก

มุมมอง โดยเรือพาโนราม่าจะล่องเลียบกาํแพงเมืองเก่ามุ่งหน้าสู่ “เกาะล็อกครุม” (LOKRUM) ในอดีต

สมัยสงครามครูเสด กษัตริยริ์ชาร์ดใจสิงห์

แห่ง อังกฤษเคยมาแวะพกั ณ เกาะล็อกครุม

แห่งนีK  แล่นชมเกาะโดยรอบ ไดเ้วลาสมควร

นาํท่านกลบัสู่ท่าเรือดูบรอฟนิค  ชมเมืองดูบ

รอฟนิค เมืองหลวงของมณฑล Dubrovnik-

Neretva อยู่ทางตอนใตข้องแควน้ Dalmatia ที*องคก์าร UNESCO ขึKนทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื*อปี 1995 

นับเป็นเมืองสวรรค์ของนักท่องเที*ยวอีกเมืองหนึ* งที*สวยงามติดอนัดับต้น ของโลก  ซึ* งในอดีตเมื*อปี 

1991 เมืองดูบรอฟนิค  ได้เป็นเป้าหมายถูกโจมตี

จากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าครึ* งและ

อนุสาวรียต์่างๆ ทรุดโทรมเสียหาย หลงัจากนัKนใน

ปี 1995 ได้มีการลงนามในสนธิสัญญา Erdut สงบ

ศึก  และเริ* ม เข้า สู่สภาวะปกติ  UNESCO และ

สหภาพยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะซ่อมแซมเมืองส่วน

ที*เสียหายขึKนใหม่ในระยะเวลาอนัสัKน ปัจจุบนัเมือง

ดูบรอฟนิคกลบัมาสวยงามอีกครัK ง นําท่านเดินขึ9น

ชมชมทัศนียภาพของเมืองดูบรอฟนิคบน

กําแพงเมือง(รวมค่าตั^วแล้ว) ชมความงามริมฝั*ง

ทะเล อะเดรียติค ชมตัวเมืองเก่า และป้อมปราการโบราณกําแพงมีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร 

ลอ้มรอบตวัเมือง ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองที*ความโด่งดังเทียบได้กบัแกรนด์คาแนล แห่ง เกาะเวนิส 

จากนัKนอิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซืKอของที*ระลึกตามอธัยาศยั 

คํHา บริการอาหารมื9อคํHา ณ ภัตตาคาร / เมนูพิเศษ กุ้งมังกรรสเลิศพร้อมเครืHองดืHมให้ท่านเลือก   

พักทีH:             KOMPAS HOTEL DUBROVNIK                                หรือทีHพักระดับใกล้เคียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันทีH 09         ดูบรอฟนิค – นัHงกระเช้าไฟฟ้าขึ9นชมวิวเมืองดูบรอฟนิค – คาฟถัต 

แฟรงค์ดฟิร์ต – กรุงเทพฯ  

เช้า บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีHพัก   

นําท่านเดินทางสู่สถานกีระเช้าไฟฟ้าเพืHอขึ9นชมวิวเมืองดูบรอฟนิค กระเช้าไฟฟ้า ที*ความสูง 400 เมตร 

เพื*อชมวิวทิวทัศน์ของเมืองดูบรอฟนิค 

ท่านจะเห็นฝังเมืองที* เป็น เอกลักษณ์ 

ความสวยงามของบ้านเมือง ส่วนให้จะ

ใชห้ลงัคาสีส้มเป็นเอกลกัษณ์ และความ

งดงามของทะเลอะเดรียติค   นําท่าน

เดินทางสู่ “เมืองคาฟถัต” (CAVTAT) 

เมืองริมฝั*งทะเลที*มีชายหาดที*งดงาม ยาว

ถึง 15 กิโลเมตร เป็นอาณานิคมของกรีก

ในอดีต และต่อมาถูกปกครองโดยโรมัน ก่อนที*จะถูกชนชาติสลาฟรุกรานและในที*สุดตกอยู่ภายใต้

อาณัติการปกครองของสาธารณรัฐรากูซาที*ไดซื้KอคาฟถตันีK จากดยุกพาฟโลวิก  จากนัKน นาํท่านเก็บภาพ

โบสถเ์ซนตนิ์โคลสั (ST.NICHOLAS CHURCH) ที*ถูกสร้างขึKนในศตวรรษที* 15 ในฐานะอารามแห่งฟ

รานเซสกันตัKงอยู่หน้าอ่าวลูก้า (LUKA BAY) นําท่านช้อปปิ9 งละลายเงินคูน่า ก่อนเดินทางออกจาก

ป ระ เท ศ โค ร เอ เชี ย  ซืK อ ข อ งฝ าก จ าก 

“KONZUM” ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ*นที*มี

สนค้าหลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 

“KRAS” ช๊อคโกแลตทอ้งถิ*น ยี*ห้อที*เก่าแก่

ที*สุดในยุโรปตะวนัออก, ไวน์ จากองุ่นพนัธ์ุ

ทอ้งถิ*น “PLAVAC MALI” คุณภาพระดับ

เดียวกับไวน์ฝรั*งเศสหรืออิตาเลี*ยน  และ

สินคา้อื*น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได ้เลือกชอ้ปปิK งตามอธัยาศยั  

เทีHยง บริการอาหารมื9อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินดูบรอฟนิค 

16.30 น. เหิรฟ้ากลับสู่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต โดยสายการบินลุฟต์ฮันซา (LUFHANSA) เทีHยวบินทีH LH 991 

18.35 น. เดินทางถึง  ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (แวะพักเปลีHยนเครืHอง)   

22.00 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินลุฟต์ฮันซา (LUFHANSA) เทีHยวบินทีH LH 772 

 

 

 

 



 

วันทีH 10        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

14.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

*** หมายเหต.ุ.. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีHยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืHองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ, การล่าช้าอันเนืHองมาจากสายการ

บิน และสถานการณ์ในต่างประเทศทีHทางคณะเดินทางในขณะนั9น เพืHอความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมาย

ให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั9นทั9งนี9การตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคัญ เมืHอ

ท่านทําการจองและชําระเงินมัดจําแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงืHอนไขของทางบริษัทฯ แล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อัตราค่าบริการ 

ช่วงออกเดินทาง 

 

ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุตํHากว่า 12 ปี  

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตํHากว่า 12 ปี  

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 

                      จ่ายเพิHม 

 

09-18 พ.ย. 2562 86,900 86,900 82,900 19,900 

04-13 ธ.ค. 2562 89,900 89,900 85,900 19,900 

28 ธ.ค.-06 ม.ค. 2563 98,900 98,900 94,900 20,900 

ต้องการเดนิทางโดยชั9นธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิHมเติมจากเจ้าหน้าทีHบริษทัฯ 
 

อัตราค่าบริการนี9รวม 

 ค่าตัoวเครื*องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เวียนนา  //  แฟรงก์เฟิร์ต-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั)  

 ค่ารถปรับอากาศนาํเที*ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที*ชํานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คน 

 ขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  

 โรงแรมที*พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื*องปรับอากาศ เนื*องจากอยู่ในแถบที*มี

อุณหภูมิตํ*าและราคาโรงแรมจะปรับขึKน 3-4 เท่าตวั หากวนัเข้าพกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผล

ที*ทาํให้ตอ้งมีการปรับเปลี*ยนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยื*นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ

พิจารณาหรือไม่ก็ตาม (มีวีซ่าแลว้หักคืน 3,000 บาท) 

 ค่าอาหารที*ระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ*นในแต่ละประเทศ  

 ค่าทิปพนกังานขบัรถและบริกรตลอดการเดินทาง 

 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหน้าทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเที*ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท*** 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที*พกั 

 

อัตราค่าบริการนี9ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ*ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที*จ่าย 3 %  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื*องดื*มและอาหารนอกเหนือจากที*ระบุในรายการ  

 ค่าผกผนัของภาษีนํKามนัที*ทางสายการบินแจง้เปลี*ยนแปลงกะทนัหัน 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน(หากท่านประทับใจในการบริการ) 

 

 

 

 



 

เงืHอนไขการสํารองทีHนัHง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

และค่าใชจ้่ายส่วนที*เหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วนั มิฉะนัKนจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิZ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซึ* งจะเกิดขึKนได้ก็ต่อเมื*อไม่สามารถทาํกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และ

หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ* งในกรณีนีK  ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทัKงหมดหัก

ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื*นให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิZ ที*จะเปลี*ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นีK  เมื*อเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได ้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที*สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที*นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง

ประการเช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
 เนื*องจากรายการทวัร์นีK เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิZ การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิZ ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื*อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัKงหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 

จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื*อนไขต่างๆของบริษทัฯ ที*ไดร้ะบุไวโ้ดยทัKงหมด 

หมายเหตุ 

• ทางบริษัทจะทําการยืHนวีซ่าของท่านก็ต่อเมืHอในคณะมีผู้สํารองทีHนัHงครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื*องจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆที*เป็นกรุ๊ปในการยื*นวีซ่า อาทิ ตัoวเครี*องบิน , ห้องพกัที*คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง 

ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื*นวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

• หากในช่วงทีHท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืHนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัต้องขอสงวนสิทธิZ ในการยื*นวีซ่าเดี*ยว ซึ* งทางท่านจะต้องเดินทาง

มายื*นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าที*ของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆทีHใช้ในการยืHนวีซ่าท่องเทีHยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทัวร์เป็นผูก้าํหนด ท่านที*มีความ

ประสงคจ์ะยื*นวีซ่าท่องเที*ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที*สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ

พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยื*นวีซ่าเท่านัKน มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าให้กับ

ทางท่าน 

• กรณีวีซ่าทีHท่านยืHนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีHเกิดขึ9นดังต่อไปนี9 

-  ค่าธรรมเนียมการยืHนวีซ่าและค่าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทัKงสิKนแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 

-  ค่ามัดจําต̂ัวเครืHองบิน หรือต̂ัวเครืHองบินทีHออกมาจริง ณ วันยืHนวีซ่า ซึ* งตัoวเป็นเอกสารที*สําคญัในการยื*นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัoวเครื*องบินถา้ออกตัoวมาแลว้จะต้องทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที*ท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนที*เหลือจะ

คืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัoวท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัoวตามจริงเท่านัKน 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน 2 คืนแรก

ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวนัที*เขา้พกั ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษทัจะแจ้งให้ท่านทราบ 

และมีเอกสารชีKแจงให้ท่านเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิfในการยึดค่าใช้จ่ายทั9งหมด 100% 

• ทางบริษัทเริHมต้น และจบ การบริการ ทีHสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัoว

เครื*องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ*งอย่างใดที*ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนีK  เพราะเป็น

ค่าใชจ้่ายที*นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนัKนท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที*จะสํารองยานพาหนะ 

 

 

 



 

 

เงืHอนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใช้จ่ายทัKงหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีHเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีHต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน   

หรือ กรุ๊ปทีHมีการการันตีค่ามัดจําทีHพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึKนไป -  เก็บค่าใชจ้่าย 20,000 บาท    

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนัขึKนไป  -  เก็บค่าใชจ้่าย  70 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนั - เก็บค่าบริการทัKงหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารทีHใช้ในการยืHนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวทีHสถานทูตเพืHอสแกนลายนิ9วมือทุกท่าน) 

 หนังสือเดนิทางทีHเหลืออายใุช้งานไม่ตํHากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอย่างนอ้ย 3 หนา้  

 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั9น ) 1.5 X 2.0 นิ9ว จํานวน 3 รูป ขึKนอยู่กบัประเทศที*จะเดนิทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที*มีชื*อผูเ้ดินทาง อายุยอ้นหลงัไม่เกิน 

3 เดือนนบัจากเดือนที*จะเดนิทาง *พนกังานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย

รับรองกรุณาระบุคาํว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื้*อแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่านั9น ส่วนบญัชีอืHนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร

แสดงทางการเงินอืHนๆ สามารถยืHนแนบเพิHมเติมได้ ทั9งนี9เพืHอให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื้*อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื*อให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสําเนาที*ท่านจะใชย้ื*นวีซ่า (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 

* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

*สามี-ภรรยาที*มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํHากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหนึ*ง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทัKงสอง

คน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ*งจดหมายตอ้งออกโดยที*ว่าการอาํเภอ 

 สําเนาบตัรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 

 สําเนาใบเปลีHยนชืHอ-สกลุ (ถ้ามี) 1 ชุด 

  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถงึแมว่้าท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที*ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื*นคาํรอ้งใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัK ง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัKงนีK

ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าที*ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ*มเติมทางบริษทัใคร่ขอ

รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีHท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิfในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวซ่ีาของท่าน เนื*องจาก

การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีHมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีHจะเดินทางไปท่องเทีHยวยังประเทศตามทีHระบุเท่านั9น 

การปฏเิสธวีซ่าอนัเนื*องมาจากหลกัฐานในการขอยื*นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื*นขอวีซ่าท่องเที*ยว ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธิZ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายที*เกิดขึKนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ

เดินทางอาจเปลี*ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัKงนีKจะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 

 

 


