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เวยีนนา – คลาเกรนเฟิร์ท – เบลด – ลูบลิยานา – ปราสาทลุบบลยิาน่า  
ถ า้โพสทอยน่า – โอพาเทีย – ซาเกรบ – มหาวหิารเซนต์สตเีฟน – ท าเนียบประธานาธิบดี 

อุทยานแห่งชาติพลิตวเิซ – ซิบินิค – โบสถ์เซนต์จาคอบ – สปลทิ – พระราชวงั ดโิอคลเีธ่ียน 
นีอุม – โมสตาร์ – บลากายจ์ – มาล ีสตอน – ดูบรอฟนิค – Outlet Parndorf 

ก าหนดการเดนิทาง 
14-23 ก.ย.//12-21 ต.ค.//18-27 ต.ค.//09-18 พ.ย.//04-13 ธ.ค. 2562//28 ธ.ค.-06 ม.ค. 2563 

( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
 

วนัที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
21.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ Austrian Airlines พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระ
และบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

 
23.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ 

OS026  
วนัที่2 เวยีนนา – คลาเกรนเฟิร์ท – เบลด(สโลวเีนีย) – ลูบลยิาน่า 
05.35 น. เดินทางมาถึงสนามบินเมืองกรุงเวียนนา หลัง

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่านศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว น าท่านออกเดินทางสู่เมือง คลา
เกรนเฟิร์ท (Klagenfurt) คือเมืองท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงและยงัเป็นเมืองหลวงของแควน้คารินเทีย 
(Carinthia) เป็นรัฐทางใต้สุดของประเทศ



 

ออสเตรีย ในปี 2008 เมืองคลาเกนเฟิร์ต เคยเป็นหน่ึงในแปดเมืองเจา้ภาพการจดัแข่งขนัฟุตบอลชิง
แชมป์ยุโรปอีกดว้ย อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัหกของประเทศอีกดว้ย โดยเมืองน้ีตั้งอยู่บนฝ่ัง
ทะเลสาบ Worthersee ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยทิวทศัน์ท่ีสวยงามของเทือกเขาแอลป์ท่ีช่ือวา่ Karavanke ไดรั้บ
ฉายานามวา่กุหลาบแห่งทะเลสาบ Worthersee เมืองน้ีเคยถูกไฟไหมค้ร้ังใหญ่เม่ือปี 1544 และถูกสร้าง
ข้ึนใหม่โดยสถาปนิกชาวอิตาลี ดงันั้นลกัษณะของเมืองจึงเนน้สไตลอิ์ตาลีโดยทัว่ไป...น าท่านชมเมืองท่ี
บริเวณใจกลางเมือง อาคารรัฐสภาแวะถ่ายรูปกบัอนุสาวรียม์งักร (Dragon Fountain) เป็นสัญลกัษณ์ของ
เมืองน้ี ชมจตุัรัสเมืองเก่าซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเหล่าอาคารส าคญัๆท่ีสร้างข้ึนในสไตล์เรอเนสซอง ชมความ
งดงามของ ลานน ้ าพุมงักรลินทว์ูร์ม (Lindworm Fountain) ถูกสร้างข้ึนในปี 1593 ปัจจุบนัเป็นอีกหน่ึง
จุดท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมมากแห่งหน่ึงของเมือง 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่สาธารณรัฐสโลวเีนีย ดินแดนท่ีมีความงดงามทางลกัษณะภูมิประเทศ ไม่วา่จะเป็น

ทะเลสาบ ภูเขา และศิลปะ วฒันธรรมท่ีสุดแสนจะงดงาม น าท่านเข้าสู่เมืองเบลด Bled เมืองตากอากาศ
ตั้ งอยู่ริมทะเลสาบและริมเทือกเขาแอลป์จูเลียน เป็น
ทะเลสาบท่ีมีช่ือ  เสียงมากท่ีสุดในประเทศสโลเวเนีย และ
ได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ น า
ท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด ตวัทะเลสาบ
เกิดจากการกัดเซาะของธารน ้ าแข็งโบฮินจ์  (Bohinj 
Glacier) ในยุคน ้ าแข็ง แต่ท่ีน่าสนใจยิ่งกว่านั้ นคือน ้ าใน
ทะเลสาบ ไม่ไดม้าจากการละลายของธารน ้าแขง็ แต่มาจาก
บ่อน ้ าร้อนใตดิ้นหลายแห่ง น ้ าในทะเลสาบน้ีจึงใสบริสุทธ์ิ 
และไม่กลายเป็นน ้ าแข็งในฤดูหนาว เรือล่องผ่าน ปราสาทเบลด Bled Castle ท่ีตั้งอยู่บนริมผาติด
ทะเลสาบ เป็นปราสาทท่ีเก่าแก่ท่ีสุด จกัรพรรดิเฮนริค ท่ี 2 แห่งเยอรมนั ยกใหเ้ป็นสถานท่ีพกัของบิชอป 
อลั เบ่ียม แห่งบริเซน (Bishop Albium of Brixen) ในปี ค.ศ.1004 น าท่านออกเดินทางสู่กรุงลูบลยิานา 
(Ljubljana) 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัที่:  AUSTRIA TREND HOTEL / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

วนัที่3 ลูบลยิานา – ปราสาทลุบบลยิาน่า – ถ า้โพสทอยน่า – โอพาเทีย 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่าน เข้าสู่จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน เป็น

จัตุรัสท่ีมีความส าคัญเช่นเดียวกับจัตุรัสบันได
สเปนในกรุงโรม มีรูปป้ันของฟรานซ์ เพรเซเรน 
กวีท่ีมีช่ือเสียงของสโลวีเนีย เป็นสัญลกัษณ์ความ
รักชาติและเสรีภาพ ใกล้จัตุ รัสเป็นโบสถ์ใน
นิกายฟรานเซสกนั ศิลปะในแบบอาร์ตนูโว น า
ท่านขึ้นชม ลานปราสาทลุบบลิยาน่า ปราสาทยุค
กลางทีต่ั้งอยู่บนเนินเขาเหนือใจกลางเมืองลุบลิยา
น่า โดยปราสาทถูกสร้างข้ึนเพื่อปกป้องอาณาจกัร
จากการรุกรานของชาวเติร์กและกบฏ ปัจจุบนัปราสาทลูบลิยาน่าไดก้ลายเป็น สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี 
ความส าคญัทางดา้นวฒันธรรม และยงักลายเป็นหอชมเมือง ซ่ึงท่านจะไดส้ัมผสัวิวทิวทศัน์อนังดงาม
ของเมืองไดเ้กือบทั้งหมด ชมจัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน จตุัรัสท่ีมีความส าคญั จตุัรัสเป็นรูปหล่อของฟ
รานซ์ เพรเซเรน กวท่ีีมีช่ือเสียงของ  สโลเวเนีย (1800 – 1849) เป็นสัญลกัษณ์ของคนรักชาติ รักเสรีภาพ 
ใกลจ้ตุัรัสเป็นโบสถ์นิกายฟรานเซสกนัท่ีมีสีชมพูดึงดูดสายตา ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 14 ปี 
เป็นศิลปะแบบอาร์ตนูโว ภายในมีห้องสมุดตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 ซ่ึงมีหนงัสือประมาณ 55,000 เล่ม ไม่
ไกลจากจตุัรัสมีสะพาน 3 แห่งท่ีมีช่ือเสียงของเมืองลูบลีอานา ท่ีส าคญัคือ สะพานมังกร ซ่ึงสร้างในปี 
1901 เป็นสะพานแห่งแรก ๆ ท่ี  สร้างดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ของยุโรป ท่ีหวัสะพานทั้งสอง
ฝ่ังประดบัดว้ยรูปป้ันมงักรในแบบอาร์ตนูโว 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านออกเดินทางไปเที่ยวชม ถ ้า โพสทอยน่า  เปิด

ให้บริการมากว่า 188 ปี  และมีนกัท่องเท่ียวมาเยือนกว่า 
31 ลา้นคน เป็นถ ้าท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป ภายในถ ้าเช่ือมต่อ
ถึงกนัเป็  นระยะทางวา่ 20 กิโลเมตร เขา้ชมภายในถ ้าโดย
ขบวนรถรางไฟฟ้าท่ีเปิดให้บริการในปี 1884 อุณหภูมิ
ภายในถ ้ าโดยเฉล่ีย 8-10 องศาเซลเซียส ชมส่วนท่ีใหญ่
ท่ีสุดภายในถ ้าท่ีเรียกวา่ Classic Karst ภายในถ ้ามีหินงอก
หินยอ้ยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา มีห้องต่าง ๆ ภายในถ ้ามากมายลดหลัน่เป็นชั้น 
ๆ ราวกับเนรมิต จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองโอพาเทีย Opatija ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก 
ระหวา่งทางผา่นชมวิวทะเลเอเดรียติคท่ีสวยงามทุกมุมมอง ดว้ยธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิ ของริมทะเลเอเดรี
ยติกท าใหเ้มืองโอพาเทียเป็นเมืองท่องเท่ียวและพกัผอ่นท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโครเอเชีย น าท่านชม
ความงดงามของตวัเมือง บนัทึกภาพกบั รูปป้ัน Maiden with the Seagullซ่ึงถือวา่เป็นรูปป้ันท่ีแกะโดย 
Zvonko Car เป็นรูปสตรีงดงามท่ีมีนกนางนวลเกาะอยูท่ี่มือ ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูสเต็กเน้ือรสเลศิ (ท่านใดไม่ทานเน้ือววักรุณาแจ้งแผนกเซลล์) 



 

พกัท่ี:  AMADRIA PARK HOTEL GRAND OPATIJA หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วนัที่4     โอพาเทีย – ซาเกรบ(โครเอเชีย) – มหาวหิารเซนต์สตเีฟน 
เช้า บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 น าท่านออกเดินทางสู่กรุงซาเกรบ Zagreb เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ดินแดนแห่งทะเลอะเดรี

ยติค ซ่ึงมีความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ห์และมนต์ขลังท่ี
ท่านแทบไม่เช่ือต่อสายตาตนเองวา่เป็นเมืองท่ีเพิ่งผา่น
พน้วิกฤตการณ์เม่ือไม่นานมาน้ี เอง ซาเกรบเป็นเมือง
แห่งศิลปวฒันธรรมและเจริญรุ่งเรืองมาตั้ งแต่สมัย
ศตวรรษท่ี 11 ปัจจุบนัประชาชนชาวโครแอทมีวิถีชีวิต
เยี่ยงชาวยุโรปท่ีเจริญโดย ทัว่ไป การคมนาคมภายใน
กรุงซาเกรบสะดวกสบายนิยมใช้รถรางเป็นพาหนะ 
สั ญ จ รนับ สิ บ ส า ย  ทั่ ว ทั้ ง เ มื อ ง  ก รุ ง ซ า เ ก รบ
ประกอบดว้ยเขตเมือง Upper Town ท่ีสร้างข้ึนสมยั
ศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีซุ้มประตูหินเป็นสัญลกัษณ์ เขต Lower Town  ท่ีสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 19 และ
เขตเมืองใหม่ท่ีสร้างสมยัหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านน่ังรถราง Funicular ขึ้นสู่เขต Upper Town น าท่านชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟน ท่ีสร้างใน

สไตล์นีโอโกธิค ชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจง้ท่ีเก่าแก่ มีสีสันสดใส ขายไม้
ดอกไมป้ระดบัและผลไมร้าคาถูกมาก น าท่านสู่เขต Upper Town ชมวิหารเซนต์มาร์ก (St. Marks 
Church) ท่ีมีหลงัคากระเบ้ืองปูเป็นลวดลายรูปตราของกองทหารแห่งยุคกลาง ถือเป็นสัญลกัษณ์ส าคญั
ของซาเกรบ ชมโบสถ์ประจ าเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน บริเวณแห่งน้ีย ังเป็นท่ีตั้ งของท าเนียบ
ประธานาธิบดี (President Palace) น าท่านชมจุดชมวิวท่ีท่านสามารถเห็นกรุง Zagreb ท่ีหลงัคาอาคาร
เป็นสีแดงอิฐทั้งเมือง  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัท่ี: ARISTOS HOTEL หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัที่5 ซาเกรบ – อุทยานแห่งชาตพิลติวเิซ – ซิบินิค – โบสถ์เซนต์จาคอบ 

เช้า บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 น าท่านเข้าชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ เป็นอุทยานแห่งชาติหน่ึงในแปดของโครเอเชียที่ได้รับการขึ้น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เม่ือปี 1979  อุทยานแห่งน้ีมีเน้ือท่ีกว่า 3,000 ตาราง
กิโลเมตร มีทะเลสาบน้อยใหญ่ 16 แห่ง 
เช่ือมต่อด้วยสะพานไม ้ ลดัเลาะระหว่าง
ทะเลสาบและเนินเขา น าท่านเพลิดเพลิน
กับความงามของทะเลสาบและน ้ าตกท่ี
ไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทั่วทุกหนทุก
แห่ง ท่านจะสังเกตเห็นหญา้มอสท่ีชุ่มฉ ่ า
ชั่วนิรันดร์กาลชมฝูงปลาแหวกว่ายในน ้ า
ใสราวกระจกสะทอ้นสีครามของทอ้งฟ้า 
แวดล้อมด้วยหุบเขา ต้นไม้ใหญ่ท่ีร่มร่ืน 
ชมน ้ าตก The Plitvice Water Fall ท่ีใหญ่
ท่ีสุดในอุทยาน จากนั้นน าท่านเดินลดัเลาะ
สู่ Donja Jezira เพื่อล่องเรือในทะเลสาบ Jezero Kozjak เตม็อ่ิมกบัความงามของทะเลสาบและหุบเขา 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมืองซิบินิค (Sibenik) น าชมตวัเมืองชิบินิค เมืองเก่าริมฝ่ังทะเลอะเดรียติคท่ี  

ไดรั้บอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากเว
นิส   แล ะ เ ป็น ศูนย์ก ล า งท า ง
เศรษฐกิจของแคว้นดัลมา เทีย 
ZDalmatia เป็นท่ีรวมศิลปะ
โบราณยุคก่อน  ประวติัศาสตร์ 
มากมาย ชมโบสถ์เซนต์จาคอบ 
(เซนตเ์จมส์) อนังดงาม ซ่ึงสร้าง
มาตั้ งแต่สมัยเรอเนสซองต์ในปี 
ค.ศ.1431 ในสถาปัตยกรรมแบบเว
นิส-โกธิค ผสมศิลปะทอสคาโนเรเนสซองส์ โดยศิลปินJura Dolmatinae  โบสถ์น้ีมีเอกลกัษณ์ดว้ยโคม
หลงัคาของมหาวหิารตลอดจนรูปสลกัศีรษะคนประดบัโดดเด่นรอบมหาวิหาร 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่: Amadria Park Ivan Hotel / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

 

 



 

วนัที่6       ซิบินิค – สปลทิ – พระราชวงั ดโิอคลเีธ่ียน – นีอูม(บอสเนีย) 
เช้า บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองสปลทิ น าชมมืองสปลทิ ชมศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ที่สร้าง

ในศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือน
เก่าแก่  น าท่านชมย่าน  People 
Square ศูนยก์ลางทางธุรกิจ และการ
บริหาร เม่ือสมยัศตวรรษท่ี 15 แวะ
ชมส่ิงก่อสร้างท่ีมี ช่ือเสียง เช่น 
รูปภาพแกะสลักสมัย  Venetian-
Gothic Cambi Palace และ 
Renaissance  Town Hall ท่ีสร้างข้ึน
ในช่วงแรกของศตวรรษท่ี 15  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชม พระราชวงั ดิโอคลเีธ่ียน(Diocletian Palace) ท่ีสร้างข้ึนจากพระประสงคข์อง จกัรพรรด์ิดิโอ

คลีเธ่ียน ท่ีตอ้งการสร้างพระราชวงัส าหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ในปี 295 ซ่ึงใช้เวลาในการ
ก่อสร้างถึง 10 ปี พระราชวงัแห่งน้ี UNESCO ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก น าท่านชม  ห้องโถงกลาง
ซ่ึงมีทางเดินท่ีเช่ือมต่อสู่ห้องอ่ืนๆ ชมลาน
กว้าง (Peristyle) ซ่ึงล้อมไว้ด้วยเสา
หินแกรนิต 3 ดา้น และเช่ือมต่อดว้ยโคง้เสา
ท่ีตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตร
สวยงาม ชมยอดระฆังแห่งวิหาร The 
Cathedral Belfry แท่นบูชาของเซนต์โด
มินัส และเซนต์สตาซิอุส ซ่ึงอยู่ภายใน
วิ ห า ร ช ม จั ตุ รั ส ป ร ะ ช า ชน  (People’s 
Square) ชมรูปป้ันของ Gregory Of Nin 
ผูน้ าศาสนาคนส าคญัของโครเอเชีย น าท่าน
โดยสารรถโค้ชลัดเลาะเลียบไปตามชายฝ่ัง
ทะเลอาเดรียติคเดินทางผ่านเมืองนีอุม (NEUM) เมืองใน เขตประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า เป็น
เมืองชายทะเลเพียงเมืองเดียวของบอสเนีย  และเฮอร์เซโกวีน่า โดยมีความยาวของชายฝ่ังประมาณ 24.5
กิโลเมตร เป็นทางออกสู่ทะเลอะเดรียติก ทางเดียวของประเทศ เป็นเมือง ตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงเมือง
หน่ึง 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่: GRAND NEUM HOTEL / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 



 

วนัที่7 นีอูม – โมสตาร์(บอสเนีย) – บลากายจ์ – นีอูม  

เช้า บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 น าท่านสู่  “เมืองโมสตาร์” (Mostar) ประเทศ

บอสเนียและเฮอเซโกวีน่า เมืองโมสตาร์ เป็นเมืองท่ี
เคยถูกระเบิดคร้ังใหญ่และโดนผลกระทบในช่วง
สงครามระหวา่งเซิร์บกบัโครแอต โมสตาร์เป็นเมือง
ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศ ตั้งอยูบ่นแม่น ้ าเนเร
ทวา (Neretva) ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นพรมแดนกั้น
วฒันธรรมของสองทอ้งถ่ิน คือทางฝ่ังตะวนัออกของ
แม่น ้ าจะเป็นส่วนของศาสนาอิสลามคือเป็นส่วนท่ี
เป็นท่ีตั้ งของสุ เหร่าและเตอร์กิสเฮาส์  ส่วนฝ่ัง
ตะวนัตกจะเป็นส่วนของศาสนาคริสตแ์บบคาทอลิก 
อนัเป็นท่ีตั้งของโบสถ์และท่ีอยู่ของนกับวช ปัจจุบนั
โมสตาร์เป็นเมืองท่ีสวยงามและโด่งดงัท่ีสุดอีกแห่ง
หน่ึงประเทศของบอสเนีย ค าวา่ โมสตาร์ มาจากค าว่า 
“The Bridge Keepers” หรือแปลว่า ชาวโมสตาร์ทีค่อยดูรักษาสะพานทีต่ั้งอยู่เหนือแม่น า้เนเรทว่า 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง “บลากายจ์” (Blagaj)  น าท่านชม ตลาดเทปา ซ่ึงเป็นเขตเมืองเก่าท่ีไดรั้บการ

อนุรักษแ์ละยกยอ่งให้เป็นมรดกโลกน าท่านเดินชมเมืองเก่าแห่งน้ีท่ีเต็มไปดว้ยร้านคา้มากมาย ชมบ้าน
แบบเติร์ก (Turkish House) ซ่ึงเหลืออยู่เพียงไม่ก่ีหลงัในโมสตาร์ ปัจจุบนัเจา้ของบา้นยงัคงเป็นชาว
บอสเนียนเช้ือสายเติร์ก มีเวลาให้ท่านอิสระเดินช้อปป้ิงสินค้าท้องถ่ินตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่าน
เดินทางกลบัโรงแรมท่ีพกั ณ เมืองนีอูม 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัที่: GRAND NEUM HOTEL / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่8        นีอุม – มาล ีสตอน – ล่องเรือชมฟาร์มหอย – ดูบรอฟนิค - เดนิชมก าแพงเมืองเก่า 

เช้า บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน (MALI STON) น าท่านเยี่ยมชมฟาร์มเล้ียงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ 

ของการเล้ียงแล้วให้ท่านไดชิ้มหอยนางรมสดๆจากทะเลอเดรียติค  พร้อมด้วยไวน์สด จนได้เวลา
สมควร น าท่านเดินทางต่อเข้าสู่ เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) เมืองมรดก โลกท่ีแขวนตวัอยูท่าง
ตอนใตข้องประเทศ ท่ีพรหมแดนติดต่อกบัประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า น าท่านลดัเลาะเลียบไปตาม
ชายฝ่ังทะเลอเดรียติคซ่ึงท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกบับรรยากาศริมชายฝ่ังทะเล ท่ีมีบา้น เรือนหลงัคากระเบ้ือง
สีแสด สลบัตามแนวชายฝ่ังเป็นระยะๆ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



 

บ่าย ชมเมืองดูบรอฟนิค เมืองหลวงของมณฑล Dubrovnik-Neretva อยู่ทางตอนใต้ของแคว้น Dalmatia ท่ี
องคก์าร UNESCO ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี 1995 นบัเป็นเมืองสวรรคข์องนกัท่องเท่ียวอีกเมือง
หน่ึงท่ีสวยงามติดอนัดบัตน้ ของโลก  ซ่ึงในอดีต
เม่ือปี 1991 เมื  องดูบรอฟนิค ไดเ้ป็นเป้าหมายถูก
โจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บา้นเรือนกว่าคร่ึง
และอนุสาวรียต่์างๆ ทรุดโทรมเสียหาย หลังจาก
นั้นในปี 1995 ไดมี้การลงนามในสนธิสัญญา Erdut 
สงบศึก และเร่ิมเขา้สู่สภาวะปกติ UNESCO และ
สหภาพยโุรป ไดร่้วมกนับูรณะซ่อมแซมเมืองส่วน
ท่ีเสียหายข้ึนใหม่ในระยะเวลาอนัสั้น ปัจจุบนัเมือง
ดูบรอฟนิคกลบัมาสวยงามอีกคร้ัง น าท่านเดินขึน้
ชมชมทัศนียภาพของเมืองดูบรอฟนิคบน
ก าแพงเมือง(รวมค่าตั๋วแล้ว) ชมความงามริมฝ่ังทะเล อะเดรียติค ชมตวัเมืองเก่า และป้อมปราการ
โบราณก าแพงมีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ลอ้มรอบตวัเมือง ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองท่ีความโด่ง
ดงัเทียบไดก้บัแกรนด์คาแนล แห่ง เกาะเวนิส จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซ้ือของท่ี
ระลึกตามอธัยาศยั 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร / เมนูพเิศษ กุ้งมงักรรสเลศิพร้อมเคร่ืองด่ืมให้ท่านเลือก   

พกัที่:  KOMPAS HOTEL DUBROVNIK  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่9       ดูบรอฟนิค – น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึน้ชมววิเมืองดูบรอฟนิค 
 เวยีนนา – Outlet Parndorf – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าเพ่ือ

ขึน้ชมวิวเมืองดูบรอฟนิค กระเชา้ไฟฟ้า ท่ี
ความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทศัน์ของ
เมืองดูบรอฟนิค ท่านจะเห็นฝังเมืองท่ีเป็น
เอกลักษณ์ ความสวยงามของบ้านเมือง 
ส่วนให้จะใช้หลังคาสีส้มเป็นเอกลักษณ์ 
และความงดงามของทะเลอะเดรียติคก่อน
เดินทางสู่สนานบิน 

14.55 น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเวยีนนาฯ ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่OS732 

16.25 น. เดินทางมาถึงสนามบินในกรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย 



 

 น าท่านออกเดินทางเข้าสู่  “Outlet Parndorf”  ให้ท่านไดมี้เวลาเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมมากมายใน
ราคาพิเศษ เช่น Lacoste, Samsonite, McGregor, Prada, 
New Balance, Hallhuber, Gucci, Michael Kors, Guess, 
Polo Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, 
Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, 
Adidas ฯลฯ ไดเ้วลาอนัควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน
นานาชาติเวียนนา เพื่อท า Tax Refund (หมายเหตุ*หาก
เกิดการล่าช้าจากสายการบินหัวหน้าทัวร์ มีอ านาจ
ตดัสินใจในการชอ้ปป้ิง Outlet Parndorf หรือไม่ชอ้ปป้ิงเพื่อผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั) 

23.20 น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน AUSTRIAN AIRLINES เทีย่วบินที ่OS025 

วนัที่10 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
14.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
*** หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ, การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดนิทาง โดยบริษทัฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น า
ทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมัด
จ าแล้ว บริษทัฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขของทางบริษทัฯ แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการ 

ช่วงออกเดนิทาง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

ก.ย.-ต.ค. 2562 87,900 87,900 83,900 19,900 

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 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 



 



 

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

 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้น 

 ขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผล

ท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ

พิจารณาหรือไม่ก็ตาม (มีวซ่ีาแลว้หกัคืน 3,000 บาท) 

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  

 ค่าทิปพนกังานขบัรถและบริกรตลอดการเดินทาง 

 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท*** 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  



 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวนั(หากท่านประทบัใจในการบริการ) 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 



 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 20,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  70 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ี
ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่จะเดนิทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 
 



 

 
 
 
 


