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20.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 ประตู 3 แถว G สายการบิน
ออสเตรียน แอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ 16-19 เจา้หนา้ท่ีรอตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรโดยสาร 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนั โปรแกรมท่องเทีย่ว  เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม (เทียบเท่ำ) 
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - - -  

2 สนามบินเวยีนนา – กรุงซาเกร็บ  – โรงละครแห่งชาติ – อาคารรัฐสภา –  
มหาวหิารเซนตส์เตฟาน – ก าแพงหินโบราณ – โบสถเ์ซนตม์าร์ค 

-   
Hotel Aristos Zagre 4* 

3 กรุงซาเกร็บ – เมืองโอพาเทีย – Maiden with the Seagull –โบสถเ์ซนต ์จาคอป –  
วลิล่า แองจิโอลิน่า    

Grand Hotel Adriatic 4* 

4 เมืองโอพาเทีย – เมืองรัสตอ็คเก ้– อุทยานแห่งชาติพลิตวเิซ่ – ทะเลสาบพลิตวเิซ่ 
   

Ethno Houses Plitvica 
Selo 4* 

5 เมืองพลิตวเิซ่ – เมืองซาดาร์ - โบสถเ์ซนตโ์ดแนท – ประตูเมืองโบราณ - Sea Organ    
Hotel Kolovare 4* 

6 เมืองซาดาร์ - เมืองซีเบนิค – มหาวหิารเซนตจ์าคอ๊บ – เมืองสปริท – 
พระราชวงัดิโอเคลเธ่ียน – วหิารจูปิเตอร์ – จตัุรัสประชาชน    

Jupiter Luxury Hotel 4* 

7 เมืองสปริท – เมืองดูโบรฟนิก – Pile Gate – ก าแพงเมืองโบราณ – น ้าพอุอนฟริโอ –  
นัง่กระเชา้ สู่วหิารฟรานซิส – หอนาฬิกา Bell Tower    

Hotel Neptun 4* 

8 เมืองดูบรอฟนิก – เมืองโคทอร์ (มอนเตเนโกร) – เมืองบุดวา – เมืองพอดกอร์ริซ่า 
   

Ramada Hotel  
Podgorica 4* 

9 ชมเมืองพอดกอร์ริซ่า – สนามบินพอดกอร์ริซ่า – สนามบินเวยีนนา   -  

10 สนามบินสุวรรณภูมิ     

วนัที่หน่ึง (1) 
07 พฤศจิกำยน 2562 

สนำมบินสุวรรณภูมิ 
 

- - - 

http://bit.ly/2NMk5YE
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23.45 น. ออกเดินทางสู่สนำมบินเวียนนำ ประเทศออสเตรียโดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี OS 026 

05.35 น. เดินทางถึงสนามบินเวยีนนาเพื่อแวะพกัรอเปล่ียนเท่ียวบิน 
07.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินซาเกร็บ โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี OS 681 
07.50 น. เดินทางถึงสนำมบินซำเกร็บ ประเทศโครเอเชีย หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้รถโคช้รอรับ  

น าท่านเท่ียวชมกรุงซำเกร็บ (Zagreb) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ตั้งอยูบ่ริเวณริม
ฝ่ัง แม่น ้าซาวา (Sava River) และไหล่เขา เมดเวดนิกา้ (Medvednica) เมืองท่ีมี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานนบัพนัปี ซ่ึงซาเกรปเพิ่งผา่นการเฉลิมฉลองครบรอบ 900 ปี 
เม่ือปี ค.ศ. 1994 ท่ีผา่นมา ซาเกรปมีเร่ืองราวทางวฒันธรรมและส่ิงก่อสร้างทาง
ประวติัศาสตร์มากมาย รวมถึงเป็นเมืองศูนยก์ลางการปกครอง เศรษฐกิจ และวฒันธรรม 
ท่ีส าคญัของประเทศโครเอเชีย น าท่านชมก ำแพงหินโบรำณ ยคุคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ท่ี

สร้างรายลอ้มเมืองเก่าท่ีคงความงามอศัจรรยข์องภาพพระแม่มาเรียท่ีไม่ถูกเผาท าลายเม่ือไฟไหมค้ร้ังใหญ่ในปี ค.ศ.
1731 จากนั้นน าท่านชมโบสถ์เซนต์มำร์ค ท่ีโดดเด่นดว้ยหลงัคาท่ีมีการปูกระเบ้ืองเป็นสีสันลวดลายตราหมากรุก
แดงขาวซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของโครเอเชีย 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง 
บ่ำย ชมย่ำนเมืองเก่ำกรุงซำเกรป ท่ีถูกจดัเป็น 2 ส่วนอยา่งลงตวั คือ Lower 

Town & Upper Town ชมโรงละครแห่งชำติโครเอเชีย (Croatian National 
Theatre) ท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1895 สถาปัตยกรรมสไตลนี์โอบาร็อก มี
ลกัษณะเป็นรูปตวัรูปตวัยแูละรายรอบไปดว้ยสวนสวยสาธารณะจนไดรั้บ
สมญานามวา่ THE GREEN HOUSE SHOE ถ่ำยรูปคู่กบัอำคำรรัฐสภำ 
(Sabor) ท่ีบอกเล่าถึงความเป็นไปเป็นมาของชนชาติโครแอตท่ีไดรั้บเอก
ราชจากยโูกสลาเวยีเม่ือปี ค.ศ. 1991 ถ่ำยรูปกบัมหำวหิำรเซนต์สเตฟำน (St.Stephen’s Cathedral) สถาปัตยกรรม
ท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 800 ปี และปัจจุบนัไดบู้รณปฏิสังขรณ์ในสไตลนี์โอโกธิก งดงามดว้ยหอคอยแฝดปลายแหลม
ทองอร่าม ภายในประดิษฐานรูปนกับุญองคส์ าคญัต่างๆ  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรจีน 
 พกัค้ำงคืน ณ  Hotel Aristos Zagre 4* หรือเทยีบเท่ำในระดับเดียวกนั 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอพำเทยี (Opatija) 
 (ระยะทำงประมำณ 174 กม. / ใช้เวลำประมำณ 2 ชม.) 

วนัทีส่อง (2) 
08 พฤศจิกำยน 2562 

สนำมบินเวยีนนำ – กรุงซำเกร็บ  – โรงละครแห่งชำติ – อำคำรรัฐสภำ –  
มหำวหิำรเซนต์สเตฟำน – ก ำแพงหินโบรำณ – โบสถ์เซนต์มำร์ค 

- เทีย่ง ค ่ำ 

วนัทีส่ำม (3) 
09 พฤศจิกำยน 2562 

กรุงซำเกร็บ – เมืองโอพำเทยี – Maiden with the Seagull – 
โบสถ์เซนต์ จำคอป – วลิล่ำ แองจิโอลน่ิำ 

เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ 
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 เมืองท่ีตั้งอยูใ่นแควน้อิสเตรีย (Istria) ชายฝ่ังทะเลเอเดรียติกทางตะวนัตก
ของประเทศเมืองแห่งน้ีมีไดรั้บการขนานนาม “ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก” 
เดิมเมืองแห่งน้ีมีช่ือวา่ แอบบาเซีย (ABBAZIA) เป็นภาษาอิตาลี และเคยอยู่
ภายใตก้ารปกครองของโรมนั จากท าเลท่ีตั้งและสภาพภูมิอากาศของเมืองท่ี
เหมาะสม ประกอบกบัธรรมชาติของทะเลและป่าไมท่ี้สวยงามและอุดม
สมบูรณ์ท าใหโ้อพาเทียมีรีสอร์ทและวลิล่าหรูหราไวค้อยบริการโดยเฉพาะ
ขนุนางและชนชั้นสูงของออสเตรียท่ีนิยมเดินทางมาพกัผอ่นท่ีเมืองแห่งน้ี โอพาเทียจึงกลายมาเป็นเมืองพกัผอ่นตาก

อากาศของยอดนิยมท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของโครเอเชีย 
เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง 
น าท่านชมตวัเมืองโอพาเทีย เมืองตากอากาศริมฝ่ังทะเลเอเดรียติก ถ่ำยรูปคู่กบัรูปป้ันหญงิ
สำวกบันกนำงนวล (Maiden With The Seagull) ท่ีตั้งอยูริ่มทะเล ผลงานของศิลปินท่ีช่ือ 
ZVONKO CAR ในปี ค.ศ. 1956 เป็นสัญลกัษณ์ส าคญัเมืองโอพาเทีย ซ่ึงท าใหเ้มืองแห่งน้ี
เป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลกอีกดว้ย ถ่ำยรูปกบัโบสถ์เซนต์จำคอป (Abbey Of Saint Jacob) 

โบสถส์ถาปัตยกรรมนีโอโรมาเนสกใ์นคริสตศ์าสนานิกายเบเนดิกซ์ ท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1506 น าท่านชม
สวนสำธำรณะ Park Angiolina ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมพนัธ์ุไมห้ลากหลายในโลก ภายในมี Villa AngiolinaI ท่ี
สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1844  ซ่ึงปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนไปเป็น พิพิธภณัฑโ์ครเอเชีย (Croatian Museum)  มีเวลาใหท้่านได้
เดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง 
 พกัค้ำงคืน ณ  Grand Hotel Adriatic 4* หรือเทยีบเท่ำในระดับเดียวกนั 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองรัสต็อคเก้  (Rastoke) 
 (ระยะทำงประมำณ 155 กม. / ใช้เวลำประมำณ 2.30 ชม.) 
 เมืองเล็กๆ ท่ีมีวถีิชีวติแบบดั้งเดิมของชาวโครแอต ใกลก้บัพรมแดนโครเอเชีย-บอสเนีย ทางตอนใตข้องกรุงซาเกร็บ 

ผา่นชมธรรมชาติและความงามของทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีรายลอ้มดว้ยป่าเขาสลบั ทุ่งหญา้ ฟาร์มเกษตรท่ีอุดม
สมบูรณ์ ใหท้่านไดช้มน ำ้ตกจำกแม่น ำ้โครำน่ำ 

 น าท่านออกเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติพลติวเิซ่  (Plitvicelakes National Park) 
 (ระยะทำงประมำณ 27 กม. / ใช้เวลำประมำณ 30 นำท)ี 
 อุทยานแห่งน้ีตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1949 และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร UNESCO เม่ือปี ค.ศ. 

1979 มีเน้ือท่ีกวา่ 296.85 ตารางกิโลเมตร 
เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง 
บ่ำย ชมทะเลสำบพลติวเิซ่ (Plitvice Lake) ซ่ึงตั้งอยูภ่ายในอุทยานฯท่ามกลาง

เทือกเขา 3 แห่ง ไดแ้ก่ Mala Kapela, Pljesevica และ Medvedak ซ่ึงมีพื้นท่ี

วนัทีส่ี่ (4) 
10 พฤศจิกำยน 2562 

เมืองโอพำเทยี – เมืองรัสต็อคเก้ –  
อุทยำนแห่งชำติพลติวเิซ่ – ทะเลสำบพลติวเิซ่ 

เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ 
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ส่วนใหญ่ปกคลุมดว้ยน ้ามีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้ารวมกนัถึง 16 ทะเลสาบ และเช่ือมต่อกนัดว้ยทางเดิน
สะพานไมล้ดัเลาะระหวา่งทะเลสาบและเนินเขา ท่านจะไดช้มความสวยงามของทะเลสาบท่ีทอดตวัยาวไปตามแนว
ร่องเขาและความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธรรมชาติภายในอุทยานฯแห่งน้ี 

 **หมำยเหตุ ในช่วงฤดูหนำว ตั้งแต่วนัที ่ 1 พฤศจิกำยน 31 มีนำคม ของทุกปี ทำงอุทยำนแห่งชำติพลทิวิเซ่จะงด
ให้บริกำรเรือล่องทะเลสำบและรถไฟ Panoramic Train** 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง 
 พกัค้ำงคืน ณ  Ethno Houses Plitvica Selo 4* หรือเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ซำดำร์ (Zadar)   
 (ระยะทำงประมำณ 139 กม. / ใช้เวลำประมำณ 2 ชม.) 
 ตั้งอยูใ่นภูมิภาคดลัเมเทีย เมืองแห่งน้ีมีอายปุระมาณ 2,800 ปี ในอดีตเป็น

เมืองท่าท่ีส าคญัของยา่นทะเลเอเดรียติก มีบนัทึกของชาวกรีกในช่วง 400 ปี
ก่อนคริสตกาล เขียนไวว้า่ เดิมดินแดนแถบน้ีมีชาวลิเบอร์เนียอาศยัอยู ่ และ
เป็นกลุ่มคนท่ีมีความช านาญดา้นการเดินเรือ และต่อตา้นการเขา้มาตั้งอาณา
นิคมของกรีกโบราณ แต่ต่อมาก็ถูกอาณาจกัรโรมนัเขา้มารุกรานและปกครองไดใ้นช่วง 59 ปีก่อนคริสตก์าล เมือง
ซาร์ดาร์ อดีตเมืองหลวงเก่าของภูมิภาคดลัเมเชีย ซ่ึงปัจจุบนัน้ีเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีประวติัศาสตร์และวฒันธรรม
เก่าแก่มาตัง่แต่สมยัโรมนั 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง 
น าท่านถ่ำยรูปกบัโบสถ์เซนต์ โดแนท (St. Donatus Church)  โบสถไ์บเซนไทน์ท่ีใหญ่
ท่ีสุดในเขตดลัเมเทีย สร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 9 โดยตวัอาคารสร้างแบบหลงัคาเป็นทรง
กลม เพื่อใชง้านในพิธีทางศาสนา น าท่านชมประตูเมืองโบรำณ Kopnenavrata และ 
โรมัน ฟอร่ัม (Roman Forum) ลานประชุมกลางเมืองท่ีปัจจุบนัเหลือเพียงซากปรักหกัพงั 
นบัวา่เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในฝ่ังตะวนัออกของทะเลเอเดรียติก จากนั้นน า
ท่านชม Sea Organ ท่ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวโครเอเชียท สถาปัตยกรรมก่อสร้างน้ี

ออกแบบคลา้ยขั้นบนัไดริมทะเลซ่ึงเจาะช่องใหมี้รูอากาศ และเม่ือน ้าทะเลกระทบเขา้กบับนัไดหินอ่อนจะเกิดการ
อดัอากาศเขา้กบัท่อใตบ้นัไดและเกิดเป็นเสียงดนตรี   

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง 
 พกัค้ำงคืน ณ Hotel Kolovare 4* หรือเทียบเท่ำในระดับเดียวกนั 
 
 

วนัที่ห้ำ (5) 
11 พฤศจิกำยน 2562 

เมืองพลติวเิซ่ – เมืองซำดำร์ - โบสถ์เซนต์โดแนท –  
ประตูเมืองโบรำณ - Sea Organ 

เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ 
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เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองซีเบนิค (Sibenik)   
 (ระยะทำงประมำณ 85 กม. / ใช้เวลำประมำณ 1.30 ชม.) 
 เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นส่วนกลางของประเทศโครเอเชีย ท่ีอยูท่างฝ่ังทะเลแอน

เดรียติค ท่ีมีพื้นท่ีเวา้เขา้มาและมีแม่น ้าครึกค่า 
(Krka) ซ่ึงถือวา่เป็นแม่น ้าท่ีสวยท่ีสุดในโครเอเชีย
ไหลผา่น และเป็นเมืองท่ีเป็นปากของแม่น ้าครึกค่า ดา้นหลงัเป็นภูเขา น าท่านชมมหำ
วหิำรเซนต์เจมส์ (Cathredral Of St. James) อีกหน่ึงมรดกโลกของโครเอเชีย คนโค
รแอทใชช่ื้อของนกับุญจาค๊อบ หรือ นกับุญเจมส์ อนัหมายถึง สาวก 1 ใน 12 ของพระเยซู  
ซ่ึงจะเรียกช่ือของโบสถแ์ห่งน้ีวา่ Jacob Catredral ก็ได ้   โบสถแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนในปี คศ 

1402 สร้างจากหินปูนสีขาวจากเกาะบล็อก ทั้งหลงัไม่มีไม ้ หรือ อิฐ ปน หินปูนจากเกาะบล็อกนั้น สวยงามมาก
ส าหรับโบสถแ์ห่งน้ี จากนั้นอสิระให้ท่ำนเดินชมเมืองเก่ำ ท่ีองคก์ารยเูนสโกไ้ดข้ึ้นจดทะเบียนทั้งเมืองของอาคารใน
เมืองแห่งน้ีไวห้ลายจุด เพราะเมืองแห่งน้ียงัคงรักษาศิลปะแบบ กรีกโบราณ ตัง่แต่ 380 ปี ก่อนคริสตกาลเอาไวไ้ด้
อยา่งสมบูรณ์แบบ  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (Split)   
 (ระยะทำงประมำณ 89 กม. / ใช้เวลำประมำณ 1.30 ชม.) 

 เป็นเมืองท่องเท่ียวริมชายฝ่ังทะเลและเป็น
เมืองใหญ่อนัดบั 2 รองจากกรุงซาเกรป เมืองแห่งน้ี
มีความเก่าแก่มาก เรียกวา่เป็นเมืองส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์ อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัทาง
การคา้ การท่องเท่ียว ของโครเอเชียนอกจากน้ียงั
เป็นเมืองท่าติดทะเลเอเดรียติกท่ีใหญ่ท่ีสุดของโครเอเชีย เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมทางน ้า

ส าคญั  มีท่าเรือขนาดใหญ่ รองรับเรือส าราญท่องเท่ียวจากทุกมุมทวปี  ท่ีจอดเรือ Ferries ไปยงัท่ีต่างๆ จากนั้นน า
ท่านเข้ำชมพระรำชวงัดิโอเคลเธียน (Diocletian Palace) ท่ีสร้างข้ึนตามพระประสงคข์องจกัรพรรด์ิดิโอเคลเธ่ีย
นแห่งโรมนั เม่ือราวตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 14 ท่ีตอ้งการสร้างพระราชวงัส าหรับบั้นปลายชีวติของพระองค ์ใชเ้วลาใน
การก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 น าท่านชม หอ้งโถงกลาง ซ่ึงมีทางเดิน
ท่ีเช่ือมต่อสู่หอ้งอ่ืนๆ น าท่านถ่ำยรูปกบัวิหำรจูปิเตอร์ (Catacombes) ถดัไปเป็น Peristyle ลานกวา้งซ่ึงลอ้มไวด้ว้ย
เสาหินแกรนิต 3 ดา้น และเช่ือมต่อดว้ยโคง้เสาท่ีตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอยา่งวจิิตรสวยงาม ยอดระฆงัแห่งวิหำร 
(The Cathedral Belfry) และแท่นบูชำของเซนต์โดมินัสและเซนต์สตำซิอุส ซ่ึงอยูภ่ายในวหิาร ชมจัตุรัสประชำชน 
และ รูปป้ันของ Gregory Of Nin ผูน้ าศาสนาคนส าคญัของโครเอเชีย นอกจากนั้นยงัมีส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆท่ีน่าสนใจ
อีกมากมาย อาทิเช่น โบสถแ์ห่งเทพวนีสั วหิารดอมนิอุส มหาวหิารเซนตดู์ช ซ่ึงมีหอระฆงัท่ีสวยงามและเป็น

วนัที่หก (6) 
12 พฤศจิกำยน 2562 

เมืองซำดำร์ - เมืองซีเบนิค – มหำวหิำรเซนต์จำค๊อบ – เมืองสปริท – 
พระรำชวงัดิโอเคลเธ่ียน – วหิำรจูปิเตอร์ – จัตุรัสประชำชน 

เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ 
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สัญลกัษณ์ของเมืองสปลิทแห่งน้ีอีกดว้ย สปริทเป็นเมืองใหญ่ ดงันั้นจีงมีโรงแรม ร้านคา้ ร้านกาแฟ น่ารัก น่านัง่ 
มากมาย  เดินเล่นเลียบไปตามชายฝ่ัง ดูเรือส าราญ Cruise Ship เรือยอร์ช เรือเฟอร์ร่ี นอ้ยใหญ่ แล่นเขา้แล่นออก
ท่าเรือ นอกจากน้ีเมืองแห่งน้ียงัเป็นเมืองท่ีน่าเดินเล่นเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจอยา่งท่สุด จนไดรั้บการยอมรับเป็น
เมืองตากอากาศท่ีด่ีท่ีสุดในโครเอเชีย 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรจีน 
 พกัค้ำงคืน ณ Jupiter Luxury Hotel 4* หรือเทียบเท่ำในระดับเดียวกนั 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่  เมืองดูโบรฟนิก (Dubrovnik) 
 (ระยะทำงประมำณ 230 กม. / ใช้เวลำประมำณ 3.30 ชม.) 
 เมืองเก่าแก่เกือบสุดปลายประเทศท่ีมีสมญานามวา่ “ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก” ซ่ึงท่านจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรม

ความสวยงามสดใสของบา้นเรือนท่ีมุงดว้ยหลงัคากระเบ้ืองสีแสดตามแนวชายฝ่ัง ความ
เจริญในอดีตท าให้ดูโบรฟนิกมีอาคารส่ิงปลูกสร้างไม่วา่จะเป็น โบสถ ์ วหิาร จตุัรัส น ้ าพุ 
สถาปัตยกรรมแบบโกธิก เรอเนสซองส์ และบาร็อก ท่ีมีอยูท่ ัว่เมือง นอกจากนั้นแลว้
ภูมิอากาศของเมืองท่ีสงบและเยน็สบายคลา้ยกบับรรยากาศแบบเมดิเตอร์เรเน่ียน ท าให้
เมืองแห่งน้ีกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก 
 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง 
 น าท่านชมเขตเมืองเก่ำ (Dubrovnik Old Town) ซ่ึงองคก์ารยเูนสโกไ้ดข้ึ้น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 1979 ชมทศันียภาพของตวัเมืองท่ีมี 
ก าแพงเมืองโบราณ ความยาวกวา่ 1,940 เมตรลอ้มรอบอยู ่ ซ่ึงเป็นก าแพง
เมืองท่ีมีความแขง็แรงมาก บนก าแพงมีหอคอยและป้อมปราการท่ีใช้
ป้องกนัการรุกรานจากพวกเซิร์บและอาหรับ เดินลอดประตูเมือง Pile Gate 
ท่ีสร้างมาตั้งแต่ยคุศตวรรษท่ี 7 มีรูปป้ันของนกับุญเซนตเ์บลส นกับุญ
ประจ าเมือง เพื่อเขา้สู่ใจกลางเขตเมืองเก่า ชมน ำ้พุออนฟริโอ (Onfrio 
Fountain) น าท่านขึน้กระเช้ำ (Cable Car) เข้ำชมวหิำรฟรำนซิส 
(Franciscan Monastery) วหิารเก่าแก่ของเมืองท่ีสร้างในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมโกธิกผสมโรมาเนสกท่ี์สวยงาม ภายในมีพิพิธภณัฑท่ี์เก็บ
รวบรวมสมบติัล ้าค่าทางศาสนาไวม้ากมาย และมีร้านขายยาท่ีเก่าแก่ท่ีมีมา
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1391  มีเวลาใหท้่านไดช้มความสวยงามของสถาปัตยกรรม
ในเมือง รวมถึงใหท้่านไดถ่้ายรูปท่ีระลึกกบัเสำหินอัศวนิ (Orlando Column) และเดินชมบริเวณหอนำฬิกำ (Bell 
Tower) ท่ีมีหนา้ปัดท าดว้ยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆใตห้นา้ปัดจะแทนพระจนัทร์บอกขา้งข้ึนขา้งแรมใน
สมยัก่อน ใหท้่านไดเ้ดินชมร้านคา้มากมายและเลือกซ้ือของถูกใจตามอธัยาศยั 

วนัทีเ่จ็ด (7) 
13 พฤศจิกำยน 2562 

เมืองสปริท – เมืองดูโบรฟนิก – Pile Gate – ก ำแพงเมืองโบรำณ –  
น ำ้พุออนฟริโอ – น่ังกระเช้ำ สู่วหิำรฟรำนซิส – หอนำฬิกำ Bell Tower 

เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ 
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ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง 
 พกัค้ำงคืน ณ Hotel Neptun 4* หรือเทยีบเท่ำในระดับเดียวกนั     

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคทอร์ (Kotor) 
 (ระยะทำงประมำณ 93 กม. / ใช้เวลำประมำณ 2 ชม.) 

เป็นเมืองชายฝ่ังทะเลอาเดรียติก ระหวา่งทางท่านจะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพของภูเขาท่ี
โอบลอ้มผนืน ้าเอาไวเ้หมืองเช่นฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย ์ น าท่านชมเมืองโคทอร์ ซ่ึง
ไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกเป็นมรดกโลกดา้นธรรมชาติและวฒันธรรม เมือง
ท่ีสร้างภายในก าแพงสูง แบ่งตวัเมืองเป็น 2 ส่วนคือ เมืองเก่า (Old Town) และเมืองใหม ่
(New Town) ถ่ำยรูปกบัโบสถ์เซนต์ไทรฟอน (Cathedral of Saint Tryphon) อิสระให้
ท่านเดินชมความงามภายในตวัเมืองเก่าหรือเลือกซ้ือของฝากท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองบุควำ (Budva) 
 (ระยะทำงประมำณ 23 กม. / ใช้เวลำประมำณ 30 นำท)ี 
 เมืองท่องเท่ียวตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงของมอนเตเนโกร สร้างข้ึนในสมยั

ศตวรรษท่ี 5 น าท่านชมควำมงำมภำยในตัวเมืองเก่ำ Stari Grad (Old 
Town) น าท่านเข้ำชมโบสถ์เซนต์จอหน์ (Church of Saint John) ใหท้่าน
อิสระเดินเล่นถ่ายรูปและเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

 น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงพอดกอร์ริซ่ำ (Podgorica) 
 (ระยะทำงประมำณ 64 กม. / ใช้เวลำประมำณ 1.30 ชม.) 
 เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกร 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง 
 พกัค้ำงคืน ณ Ramada Hotel Podgorica 4* หรือเทยีบเท่ำในระดับเดียวกนั     

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองพอดกอร์ริซ่า (Podgorica) ท่ีมีภูมิประเทศสวยงมลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาและแม่น ้า นอกจากน้ียงัเป็น

ศูนยร์วมความเจริญและความทนัสมยัของประเทศ มีสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหวา่งสมยักลางและสมยัใหม ่
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง 
13.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินพอดกอร์ริซ่า 
15.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเวยีนนา โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี OS 728 

วนัทีแ่ปด (8) 
14 พฤศจิกำยน 2562 

เมืองดูบรอฟนิก – เมืองโคทอร์ (มอนเตเนโกร) –  
เมืองบุดวำ – เมืองพอดกอร์ริซ่ำ 

เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ 

วนัทีเ่ก้ำ (9) 
15 พฤศจิกำยน 2562 

ชมเมืองพอดกอร์ริซ่ำ – สนำมบินพอดกอร์ริซ่ำ – สนำมบินเวยีนนำ 
 

เช้ำ เทีย่ง - 
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16.40 น. เดินทางถึงสนามบินเวยีนนาเพื่อแวะพกัเปล่ียนเท่ียวบิน 
23.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี OS 025 

14.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสิดิภาพ 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง          19-28     กนัยำยน  
    17-26     ตุลำคม  (เพิม่ 3,000) 
    07-16     พฤศจกิำยน 
    19-28     ธันวำคม   
 

อตัรำค่ำบริกำรรวมตัว๋เคร่ืองบิน  รำคำ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่ำน รำคำท่ำนละ  84,900.- 
2 ผู้ใหญ่ 1 เดก็ อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (มีเตยีง) รำคำท่ำนละ  79,900.- 
2 ผู้ใหญ่ 1 เดก็ อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (ไม่มีเตยีง) รำคำท่ำนละ  74,900.- 
พกัห้องเดีย่ว จ่ำยเพิม่อกีท่ำนละ 20,000.- 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 7 ปี เข้ำพกัแบบไม่มีเตยีงเสริม *** 
***หมำยเหตุ     กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทำงจ ำนวน 15 ท่ำนขึน้ไป*** 

หำกมผู้ีเดินทำงไม่ถึง 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม 
 
 

กรุณำส่งเอกสำรที่ใช้ย่ืนวซ่ีำให้ทำงบริษัทฯ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 20 วนัก่อนกำรเดินทำง 
ในกำรย่ืนวซ่ีำ ผู้เดินทำงทุกท่ำนจะต้องเดินทำงมำย่ืนวซ่ีำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต 

เพ่ือมำสแกนลำยนิว้มือด้วยตัวท่ำนเอง โดยมีเจ้ำหน้ำทีข่องบริษัทคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก 
 
 
 
 
 
 

วนัทีสิ่บ (10) 
16 พฤศจิกำยน 2562 

สนำมบินสุวรรณภูมิ 
 

- - - 
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 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เส้นทางตามท่ีระบุ  
(ภาษีน ้ามนัคิดจากอตัรา ณ วนัท่ี  1 ม.ค. 62  หากในวนัออกตัว๋มีการปรับเพิ่มทางบริษทัขอเรียกเก็บตามความเป็นจริง) 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัห้องละ 2 ท่าน  (Standard Room) ระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้ง
แบบ Twin / Double ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรม
หลายแห่งในยโุรปส่วนใหญ่จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปล่ียนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักล่าวมีการจดัประชุม
นานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน ้3-4 เท่าตวั 

 ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีก าหนดในโปรแกรม  
 ค่ายานพาหนะ ท่ีตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม (กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถขบัเกิน 12 ชัว่โมง/วนั) 
 ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 
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**หำกสถำนที่ท่องเทีย่วใดที่ไม่สำมำรถเข้ำชมได้ไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดกต็ำม ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำใช้จ่ำย 
เน่ืองจำกทำงบริษัทได้ท ำกำรจองและถูกเกบ็ค่ำใช้จ่ำยไปแล้ว** 

 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ประเทศโครเอเชีย 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน (พูดภาษาองักฤษ) บางแห่ง และมคัคุเทศกไ์ทย คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อท่าน และกระเป๋าใบเล็กติดตวัท่านข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่ำทปิพนักงำนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
 ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ 
 น ำ้ด่ืมท่ำนละ 1 ขวด ต่อวนั  

 
 
 
 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมต่อหน่ึงท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าแจง้เขา้ออก กรณีคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เคร่ืองด่ืมและอาหารนอกรายการ,ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ มินิบาร์, ทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
 ค่าทิปไกด ์และหวัหนา้ทวัร์ท่ีดูแลท่านตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย) และคนขบัรถ (หากท่านพอใจในการ 

บริการควรใหทิ้ปเพื่อเป็นก าลงัใจ เพิ่มเติม) 
  ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%  ซ่ึงท่ำนต้องจ่ำยเพิม่จำกรำคำค่ำทวัร์ (กรณีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
 
 
 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  30,000  บาท 
กรณีช่วงเทศกาล ขอเรียกเก็บค่ามดัจ าค่าทวัร์ ท่านละ 40,000 บาท   
ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  มิฉะน้ันจะถือว่ำท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงโดย
อตัโนมัติ 
 
***(กรณีวซ่ีายงัไม่ทราบผลก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ตอ้งขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตาม

เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวซ่ีาของท่านไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษทัจะคืนเงินค่า
ทวัร์ใหท้่าน โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงเท่านั้น)*** 

 *** หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวซ่ีาเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผล 
วซ่ีาของท่านไม่ผา่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด*** 
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***กรุณำพจิำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร์*** 
หำกท่ำนได้ท ำกำรจองทวัร์  ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนได้รับทรำบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่ำงเรียบร้อยแล้ว 
 
 ยกเลกิก่อนกำรเดินทำง  45 วัน    หกัเงินมดัจ าท่านละ 15,000 บาท 
  ยกเลกิก่อนกำรเดินทำง  31-44 วนั   หกัเงินค่ามดัจ าเตม็ทั้งหมด 
  ยกเลกิก่อนกำรเดินทำง  21-30 วนั   หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลกิก่อนกำรเดินทำง  1-20  วนั    หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีำไม่ผ่ำน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ าแลว้ ทาง

บริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให ้แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยืน่วซ่ีา, ค่าวซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ี
เกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม 
ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

 กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อน หรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด 
 กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวซ่ีา  หรือไม่วา่ดว้ยสาเหต 
ใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยืน่วซ่ีา, ค่าวซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป 
(อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไป
แลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด 
 
 
 

 ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองวซ่ีำ 
 กำรอนุมัติวซ่ีำเป็นเอกสิทธ์ิของทำงสถำนทูต   ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลาง 
และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวซ่ีา ทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ (กรุณำจัดเตรียม
เอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมทีส่ถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพจิำรณำวซ่ีำของท่ำน) หากผลวซ่ีาออกมาวา่
ท่าน ไม่ผ่ำน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่ำวซ่ีำ และค่ำบริกำรจำกตัวแทนย่ืนไม่ว่ำในกรณใีดๆ กต็ำม และทางสถานทูตมีสิทธิ
ท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวซ่ีาในทุกกรณี 
  กรณีทีท่่ำนวซ่ีำผ่ำน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวซ่ีา ทางบริษทัขอสงวน 
สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ำวซ่ีำ และค่ำบริกำรจำกตัวแทนย่ืน ให้กบัท่ำน   เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานทูตเป็น
ผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวซ่ีาไปใชเ้ดินทางได ้หากวซ่ีายงัไม่หมดอาย ุ
 ในกรณ ีทีก่รุ๊ปมีกำรย่ืนวซ่ีำเข้ำไปแล้ว และท่ำนเพิง่พร้อมย่ืนวซ่ีำหลงักรุ๊ป ท่ำนจะต้องรับผดิชอบค่ำวซ่ีำส่วนต่ำงที ่
เกดิขึน้(กรณมีีค่ำใช้จ่ำยเร่ืองวซ่ีำเพิม่เติม) 
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ในกำรย่ืนวซ่ีำ ผู้เดินทำงทุกท่ำนจะต้องเดินทำงมำย่ืนวซ่ีำด้วยตัวเอง ตำมวนั และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต  
เพ่ือมำสแกนลำยนิว้มือด้วยตัวท่ำนเอง โดยมีเจ้ำหน้ำทีข่องบริษัทคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก 

***กรุณำพจิำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร์*** 
 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  / สำยกำรบิน 
ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ / และท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้าย
แตกต่างจากการยื่นกรุ๊ปปกติ ซ่ึงท่านจะตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีเกิดข้ึน 

กำรจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
ในกรณียกเลกิกำรเดินทำง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
ทีน่ั่ง Long Leg  ทีน่ั่งริมประตูฉุกเฉิน  เป็นท่ีนัง่ส าหรับบุคคลท่ีดูแขง็แรง และสามารถส่ือสารภาษาสากลได ้เผือ่เกิดเหตุ

ฉุกเฉินลูกคา้สามารถรีเควชได ้แต่ข้ึนอยูก่บัสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา 
กรณีหำกท่ำนต้องมีกำรส ำรองยำนพำหนะ นอกเหนือจำกรำยกำรทวัร์ ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบิน

สุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใช้
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริษทัฯ ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
ส ำหรับท่ำนที่เป็นมุสลมิ,  ทำนมังสวรัิติ, ไม่ทำนหมู / เน้ือ / ไก่ / ปลำ หรืออ่ืนๆ โปรดแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 20 วนัก่อนเดินทำง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั 
เน่ืองจำกกำรวำงแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
โรงแรมหลำยแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
กรณมีีงำนจัดประชุมนำนำชำติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่าน
ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได ้
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภำระ และค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ (Porter)  
สัมภำระส ำหรับเข้ำและออกจำกโรงแรม ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุก

โรงแรม (เท่านั้น) หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติมมากกวา่ 1 ใบ ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มต่างหากจากผูใ้หบ้ริการในแต่ละ
โรงแรม (ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

น ำ้หนักของสัมภำระโหลด ส ำหรับสำยกำรบิน ท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม 
(ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่
อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

กระเป๋ำสัมภำระ ส ำหรับน ำขึน้เคร่ืองได้ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมี
น ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร 
(21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

กรณีทีต้่องมีบินด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้าหนกัเกิน (ท่าน
ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

ทำงบริษัทฯ ไม่รับผดิชอบกรณเีกดิกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ำ และสัมภำระของผู้โดยสำร  
 

หมำยเหตุ.. (ส ำคญัมำก ผู้โดยสำรที่เดนิทำงต้องรับทรำบ และยนิยอม ก่อนกำรเดนิทำง 
1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะ
ดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำใช้จ่ำย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน ในกรณีดงัน้ี 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ  

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้
เมืองหา้มเดินทาง  

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยู่

ในประเทศไทย 
              (ซ่ึงทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน หำกเกดิเหตุกำรณ์ดังกล่ำว) 
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ยอมรับ 

ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยละเอยีดทั้งหมด และรับทรำบ พร้อมยอมรับยนิยอมในข้อตกลงเง่ือนไขกำรจอง 
และกำรยกเลกิ และเง่ือนไขของกำรเดินทำงท่องเทีย่วในคร้ังนีทุ้กประกำร เรียบร้อยแล้ว  

 

เอกสำรในกำรขอวซ่ีำท่องเที่ยวประเทศโครเอเชีย 1 ชุด 
ใช้เวลำย่ืนวซ่ีำประมำณ 20 วนั (ไม่รวมวนัท ำกำร) 

ในกำรย่ืนวซ่ีำ ผู้เดินทำงทุกท่ำนจะต้องเดินทำงมำย่ืนวซ่ีำด้วยตัวเอง ตำมวนั และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต  
เพ่ือมำสแกนลำยนิว้มือด้วยตัวท่ำนเอง โดยมเีจ้ำหน้ำทีข่องบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก 

 

1. หนังสือเดินทำง 
(พำสปอร์ต) 

ตอ้งมีอายใุชง้านไดไ้ม่ต ่ากวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้ส าหรับ ประทบัตราอยา่งนอ้ย 
3 หนา้ (หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาแสดงต่อสถานทูตดว้ย) 

2. รูปถ่ำย รูปถ่ายสี 2 นิว้ ปกต ิจ  านวน 2 รูป   (ไม่สวมแวน่ตาด า ไม่ยิม้เห็นฟัน 
พื้นหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ตอ้งไม่เป็นลวดลาย, ไม่เป็นสีเขม้ และหา้ม
เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)  ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และ
ไม่ซ ้ำกบัหน้ำวซ่ีำในเล่มพำสปอร์ต 
 
 

3. เอกสำรทัว่ไป ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาบตัรขา้ราชการ,  
ส าเนาทะเบียนสมรส / หยา่ , 
ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล (ถา้มี) 

4. ส ำเนำสูติบัตร ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กท่ีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี) 
5. หลกัฐำนกำรเงิน ส าเนาบญัชีสมุดเงินฝาก (เนน้ออมทรัพยเ์ป็นหลกั หรือประจ าแนบเพิ่มเติม กรณีเงินบญัชีออมทรัพยมี์

นอ้ย) ถ่ำยทุกหน้ำย้อนหลัง 6 เดือน ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนเงินไม่
ต ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อน
เม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวซ่ีา ตอ้ง
ออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายใหค้รอบครัวดว้ย 

***ทำงสถำนทูตไม่รับพจิำรณำบัญชีกระแสรำยวนั*** 
พร้อมหนังสือรับรองกำรเงินจำกทำงธนำคำร (BANK GUARANTEE  ) เป็นตัวจริง  ในวนัที่ย่ืนวซ่ีำ
ต้องน ำ BANK BOOK เล่มจริงไปด้วย 
กรณีทีบ่ริษัทของท่ำนเป็นผู้รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงให้กบัผู้เดินทำงทั้งหมด ทำงบริษัทท่ำน
ต้องออกจดหมำยอกีฉบับเพ่ือแสดงควำมรับผดิชอบต่อค่ำใช้จ่ำย และกำรกลบัมำท ำงำนของท่ำน โดย
ระบุช่ือผู้เดินทำง และระบุเหตุผลทีจั่ดกำรเดินทำงคร้ังนีใ้นจดหมำยด้วย 
**หำกมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยให้กบัผู้อ่ืน จะต้องไปท ำ BANK  GUARANTEE  ทีธ่นำคำร โดยต้องใส่
ช่ือผู้รับรองและผู้ถูกรับรองใน BANK  GUARANTEE  ด้วย** 
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6. หลกัฐำนกำรงำน ใบรับรองการท างานของผูเ้ดินทาง ตามดา้นล่าง จากบริษทัท่ีท่านท างานอยู,่ ส าเนาทะเบียนการคา้ 
กรณีเป็นเจา้ของกิจการ (คดัจากกระทรวงไม่เกิน 3 เดือน) 

 กรณีทีเ่ป็น
พนักงำนบริษัท
ทัว่ไป 

ใชห้นงัสือรับรองการท างานตวัจริง ระบุวนัเร่ิมเข้ำงำน / อตัรำเงินเดือน / ต ำแหน่งงำน / ช่วงเวลำทีข่อ
ลำงำนเพ่ือเดินทำงท่องเที่ยว หลงัจำกน้ันจะกลบัมำท ำงำนตำมปกติหลงัครบก ำหนดลำงำน 

 (ภำษำองักฤษเท่ำน้ัน) 
กรณปีระกอบ
ธุรกจิส่วนตัว 
เจ้ำของกจิกำร 

ใชห้นงัสือรับรองบริษทั โดยผูเ้ดินทางตอ้งมีช่ือเป็นกรรมการและมีอ านาจในการลงนาม (คดัจาก
กระทรวงไม่เกิน 1 เดือน) พร้อมวตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี หรือ ส าเนาทะเบียนการคา้ หรือส าเนา
ใบทะเบียนพาณิชย ์ 

กรณข้ีำรำชกำร ใชจ้ดหมายลางานจากตน้สังกดั (ตวัจริง) ,หนงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงานและส าเนาบตัร
ขา้ราชการ 1 ชุด เป็น เป็นภำษำองักฤษ 

กรณแีม่บ้ำน
เดินทำงคนเดียว 

ตอ้งใชห้ลกัฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมส าเนาบตัรประชาชนแนบมาดว้ย 
 

กรณเีป็นนักเรียน 
นักศึกษำ 

ตอ้งใชห้นงัสือรับรองจากโรงเรียน มหาวทิยาลยั (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั้น) พร้อมส าเนาบตัร
นกัเรียน หรือนกัศึกษา 

7. กรณเีด็กทีไ่ม่ได้
เดินทำงพร้อม
ผู้ปกครอง 

 ใชเ้อกสารดงัต่อไปน้ี 
1.    หนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางจากผูป้กครอง (เฉพาะเด็กท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี )  หากเด็กเดินทาง

กบับิดาตอ้งมใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทางพร้อมมารดาตอ้งมีใบรับรองจากบิดา 
หนงัสือยนิยอมสามารถท าท่ีส านกังานเขต หรือ อ าเภอ ตามทะเบียนบา้น โดยตอ้งมีขอ้ความระบุ
ในเอกสารวา่ให้เด็กช่ืออะไร เดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไร  เช่น  นายชาย (บิดา ) 
ยนิยอมใหเ้ด็กหญิงสวย เดินทางไปต่างประเทศ กบันางหญิง (มารดา ) มาดว้ย  

2.    หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ) 
3.    หลกัฐานการงานของบิดา และมารดา 
4.    หลกัฐานการเงิน ส าเนาบญัชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรือมารดาท่ีเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย  
5.    ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 
6.    ส าเนาบตัรประชาชนของบิดา และมารดาของผูเ้ดินทาง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวี
ซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซ่ีาให้กบัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผล
ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได ้


