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รหสัโปรแกรม : 17947 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 
 

เวยีนนา(ออสเตรีย)-กราซ-ล่องเรือทะเลสาบเบลด(สโลเวเนีย)-ถ ้าโพสทอยน่า-ลุบเบลียน่า 

ซาเกรบ(โครเอเชีย)-อุทยานแห่งชาติ พลิทวเิซ่-โทรเกียร์-สปลิท-พระราชวงัดิโอคลีเช่ียน-โมสตาร์(บอสเนีย)-บรากายจ-์โพซิเทล 

ดูบรอฟนิค(โครเอเชีย)-ก าแพงเมืองโบราณ-ชาฟตทั-กอตอร์(มอนเตเนโกร)-บุดวา-พอตกอริซ่า 
 ช็อปป้ิง เอาทเ์ลท พาร์นดอฟ ประเทศออสเตรีย

เดนิทางระหว่างวันที ่13 – 22 เม.ย. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออสเตรีย-สโลเวเนีย-โครเอเชีย-บอสเนีย-มอนเตเนโกร 
10D 7N 
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Program Included 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แพ๊คเกตทัวร์นีร้วมค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไป – กลบั ٭

 แพ๊กเกตทัวร์นีร้วมค่าวซ่ีาโครเอเชีย -วซ่ีาออสเตรีย ٭

 ท่านจะได้รับประทานอาหารท้องถิ่นที่ไม่ควรพลาด ٭

 โรงแรมที่พกัในแพก็เกตทัวร์นีก้ารันตีในระดบั 4 ดาว ٭

 เยีย่มชมมรดกโลกที่มีช่ือเสียงใน 5 ประเทศ ٭

 แพ๊กเกตทัวร์นีร้วมบริการน า้ด่ืมท่านละ 2 ขวด ต่อวนั ٭
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CROATIA AUTHENTIC FOOD 

 “Cevapi” ชวาป้ี อาหารยอดนิยมของ “ยโูกสลาเวยี” โดยมีตน้
ก าเนิดท่ีประเทศบอสเนีย 

 “Truffle” รับประทาน “เห็ดทรัฟเฟ้ิล” ของซีกนัเต ้ท่ีข้ึนช่ือ จาก
แควน้อีสเตรีย ประเทศโครเอเชีย 

 “Veal Steak” สเตก๊เน้ือลูกววั เมนูเด็ดจากแควน้ ควาเนอร์-ไฮ

แลนด ์หากไม่รับประทานสมารถเป็นเป็นหมูหรือไก่แทน 

  “Grilled Trout” ปลาเทร้าส์น ้าจืด อาหารข้ึนช่ือในเขตริกา้ ณ 
อุทยานแห่งชาติ พลิทวเิซ่ 

  “Black Risotto” อาหารพื้นเมืองในงานแต่งงานของชาว
พื้นเมือง ท่ีใครๆมาเท่ียวจะตอ้งมารับประทาน 

 “Grilled Salmon” ปลาแซลม่อนยา่ง เมนูเด็ด ท่ีมีสไตลก์าร
เสิร์ฟแบบโครเอเช่ียน 

 “Oyster Tasting” จิบไวน์ขาวพร้อม ล่องเรือชิมหอยนางรม 
บริเวณ อ่าวมาลี สตอน 

 “Grilled Tuna” จานเด็ดแห่งทะเลอาเดรียติค สเตก๊ ลาทูน่า 
ปลาข้ึนช่ือท่ีสุดของประเทศโครเอเชีย 

  “Grilled Squid” เมนูปลาหมึกยา่ง อาหารแนะน าของแควน้
ดลัเมเชีย-ดูบรอฟนิค 

 “Mussel In Buzara” บูซาร่า หอยแมลงภู่ในซอสมะเขือเทศ 
สไตลโ์ครเอเช่ียนแท้ๆ  

 “Lobster” รับประทาน กุง้มงักร เสิร์ฟพร้อมสปาเก็ตต้ี นัง่
รับประทานริมทะเลอาเดรียติค 

 



Europe Balkans Luxury 10 วนั 7 คืน หนา้ 4 

 

 

รายละเอยีดการเดินทาง 

วนัจันทร์ที ่13 เม.ย.  (1) สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – เวยีนนา (ออสเตรีย)  
21.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเ์ตอร์ G สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อม

อ านวยความสะดวก 

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

23.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย โดยเท่ียวบินท่ี  OS 026   (ใช้เวลาบิน ประมาณ 10.50 ช.ม.) 

วนัองัคารที ่14 เม.ย. (2) เวยีนนา (ออสเตรีย) – กราซ (UNESCO) – เบลด (สโลเวเนีย) 

05.35 น. เดินทางถึง สนามบิน Vienna International Airport หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง พร้อมรับสัมภาระเรียบร้อย น า
ท่านรับประทานบุฟเฟ่ตอ์าหารเชา้ ณ  Hotel NH Vienna Airport เดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ “เมืองกราซ” (GRAZ) 

(ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 2.30 ชัว่โมง) ระหวา่งทางชมววิทิวทศัน์อนัสวยงามของเมืองเกษตรกรรมทั้งสองขา้งทาง / 

เดินทางถึงเมืองกราซ (Graz) น าท่านชม เมืองกราซ (Graz) ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่ยใหเ้ป็นเมืองศิลปวฒันธรรมแห่งยโุรป (Cultural City 

of Europe) ท่ีมีการผสมผสานระหวา่งความคลาสสิคของเมืองเก่าและทนัสมยัของเมืองใหม่ในศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ยา่งลงตวัท่ีสุด 

เมือง กราซ (Graz) เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศออสเตรียเป็นรองเพียงแค่เมืองหลวงกรุงเวยีนนาเท่านั้น ยเูนสโกได้

ข้ึนทะเบียนรับรองใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1999 และไดย้งัคงรับเลือกใหเ้ป็นเมืองหลวงทางวฒันธรรมของยโุรปในปี ค.ศ. 2003 

อีกดว้ย 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ “เมืองเบลด” (Bled) ประเทศสโลวีเนีย (Slovenia) (ระยะทาง 222 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 2.30 

ชัว่โมง) / เดินทางถึงเมืองเบลด (Bled) เมืองเล็ก ๆ ซ่ึงเคยไดรั้บรางวลัชนะเลิศรีสอร์ทของโลก ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเบลดท่ีงดงาม 

แวดลอ้มดว้ยธรรมชาติของขุนเขาแอลป์ท่ีเรียกวา่ Julian Alps Mountain จึงถูกขนานนามวา่ไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบ   

เบลดแห่งน้ีโดดเด่นดว้ยเกาะกลางทะเลสาบท่ีน ้ าทะเลสาบโดยรอบเป็นสีเขียวมรกต  

 

 

 

 

 

   เมืองเบลด (Bled) เร่ิมมีช่ือเสียงส าหรับนักท่องเท่ียวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1885 เม่ือแพทยช์าวสวิสช่ือ Dr. Arnold Rivli เห็นคุณค่าของ

อากาศท่ีแสนบริสุทธ์ิของเมืองน้ีไดย้า้ยมารักษาคนไขท่ี้เมืองน้ีและใชชี้วิตอยูท่ี่เมืองน้ีเป็นเวลาถึง 50 ปี อีกทั้ง    นโปเลียนยงัเคยใช้

เป็นสถานท่ีพกัผอ่น  ริมทะเลสาบยงัมีคฤหาสน์ของติโต อดีตผูร้วมชาติยโูกสลาเวยี ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีรับแขกบา้นแขกเมือง   

   จากนั้นน าท่าน “ล่องเรือเพลทน่า” ในทะเลสาบเบลด ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีความสวยงาม ผา่นชมเกาะเป็นท่ีตั้งของโบสถป์ระจ าเมือง

อนัศกัด์ิสิทธ์ิ สร้างในศตวรรษท่ี 11 เล่ากนัว่าหากคู่สมรสคู่ใดไดม้าโยกระฆงัในโบสถ์จะมีชีวิตคู่ยืนยาว โดยเจา้บ่าวจะตอ้งอุม้

เจา้สาวข้ึนบนัไดมาจากท่าเรือจนถึงประตูโบสถ ์

ค า่   น าท่านเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

รับประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กัอาหารพืน้เมือง 

วนัพุธที ่15 เม.ย. (3)  เบลด – ถ า้โพสทอยน่า – ลุบเบลยีน่า – ซาเกรบ (โครเอเชีย)                           

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

  น าท่านเดินทางสู่ “ถ า้โพสทอยน่า” (Postojna Cave) (ระยะทาง 105 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง) ชมถ ้าโพสทอยน่าโดยการ

นัง่รถรางไฟฟ้าของทางถ ้า (15-20 นาที) จากนั้นเดินชมถ ้าซ่ึงถือวา่เป็นถ ้าท่ีสวยท่ีสุดในยโุรป มีอายเุก่าแก่กวา่ 2 ลา้นปี มีความยาว

ภายในถ ้ าถึง 27 กิโลเมตร ผ่านล าธาร เข่ือนเก็บน ้ าใต้ดินภายในถ ้ าตลอดระยะทาง 5 กิโลเมตร ภายในถ ้ ามีหินงอกหินยอ้ย

หลากหลายแบบและสีสนัสวยงามสุดพรรณนา มีห้องต่าง ๆ ภายในถ ้ามากมายลดหลัน่เป็นชั้นๆ ราวกบัเนรมิต ท่านจะไดช้มความ

แปลกของ ปลามนุษย์ (Human Fish)  ในแต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียวจากทุกมุมโลกมากกวา่ 10 ลา้นคนมาเยือนถ ้า  แห่งน้ี อิสระให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองตามอธัยาศยั   
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**อณุหภูมิในถ ำ้เฉลีย่ 9 องศำเซลเซียส ควรสวมเส้ือคลุมกนัหนำวเข้ำไปด้วย** 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “กรุงลุบเบลียน่า” (Ljubljana) เมืองหลวงของประเทศสโลเวเนีย (Slovenia)  (ระยะทาง 53 กิโลมตร ใชเ้วลา

เดินทาง 1.35 ชัว่โมง) แมจ้ะเป็นเมืองท่ีเล็กๆ แต่เป่ียมไปดว้ยบรรยากาศเรียบง่าย สงบเรียบร้อยและเป็นระเบียบ น าท่านชมโบสถ์

ประจ าเมือง ต่อดว้ยน าท่านสู่จตัุรัสท่ีเป็นจุดศูนยร์วมของเมือง ท่านจะไดช้มความสวยงามของสะพาน 3 สะพาน ท่ีเช่ือมต่อเมืองเขา้

ดว้ยกนั, ถ่ายรูปกบัสะพานมงักร (Dragon Bridge) ซ่ึงถือวา่เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงลุบเบลียน่า (Ljubljana)  

 

 

 

 

 

 

มีเวลาอิสระอธัยาศยัให้ท่านเดินชมบรรยากาศของ “จตุรัสพรีเซอร์เรนส์” (Preseren Square) กวีเอกแห่งสโลวีเนีย ผูป้ระพนัธ์บท

เพลงชาติสโลวีเนียตาม เม่ือได้เวลาอนัสมควร  น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ “เมืองซาเกรบ” (ZAGREB)  (ระยะทาง 153 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 2.30 ชัว่โมง) เป็นเมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย (Croatia) ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่าพนัปี โดย

เมืองซาเกรบไดเ้ฉลิมฉลองครบรอบ 900 ปี ในปี ค.ศ.1994 ท่ีผ่านมาเป็นเมืองหลวงท่ีอุดมไปดว้ยวฒันธรรมและส่ิงก่อสร้างทาง

ประวติัศาสตร์มากมาย และเป็นหวัใจของการปกครอง เศรษฐกิจและวฒันธรรมของประเทศ 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเท่า  
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วนัพฤหัสบดีที ่16 เม.ย.  (4) ซาเกรบ – คาโลวชั – รัสต็อคเก้ – อุทยานแห่งชาติพลทิวเิซ่ (UNESCO) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

  น าท่านชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น (St. Stephen’s Cathedral)  (การเขา้ชมข้ึนอยูก่บัวนัและเวลา อาจมีการปิดหรือมีการท าพิธี) 

สถาปัตยกรรมท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 800 ปี และปัจจุบนัไดบู้รณะ ปฏิสงัขรณ์ในสไตลนี์โอ-โกธิค (Neo-Gothic) งดงามดว้ยหอคอยแฝด

ปลายแหลมสีทองอร่าม ภายในประดิษฐานรูปนกับุญองคส์ าคญัต่างๆ เช่น นกับุญเซนตปี์เตอร์, เซนตป์อลล ์ฯลฯ ชมอกัษรโบราณท่ี

เป็นอกัษรภาพท่ีมีอายนุบัพนัปี  

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชมเมืองตอนล่าง (Lower Town) จตัุรัสกลางเมืองท่ีลอ้มรอบดว้ยห้างร้านน าสมยั แหล่งชุมชนและศูนยก์ลางเมืองของชาว

ซาเกรบ อนัเป็นจุดท่ีรถรางสายสีฟ้าทั้งรุ่นใหม่และเก่า มาประจบกนัท่ีน่ี ชม อนุสาวรีย์ Ban Josip Jelačić ผูย้ิ่งใหญ่ ผูซ่ึ้งต่อสู้เพ่ือ

ความอิสระจากชาวฮงัการีเม่ือปี ค.ศ. 1848 ต่อดว้ยน าท่านยา่น Flower Square อนัเป็นท่ีตั้งของโบสถอ์อโธดอกซ์ ท่ีมีเพียงไม่ก่ีแห่ง

ในกรุงซาเกรบ น าท่านข้ึน รถรางไฟฟ้า (Funicular) สู่เมืองตอนบน Upper Town เป็นรถรางสายท่ีสั้นท่ีสุดในยโุรป โดยใชเ้วลาใน

การข้ึนเพียง 57 วนิาที ชมววิทิวทศัน์จากจุดชมววิของเมืองตอนบน ท่ีสร้างข้ึนสมยัศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีซุม้เป็นประตูหิน ผ่านชมโบสถ์ 

เซนต์ มาร์ก (St. Mark’s Church) ท่ีมีหลงัคาสวย แปลกตาไม่เหมือนท่ีไหนใดในโลก ชมประตูเมืองโบราณ เป็นท่ีตั้งของ รูป

ไอคอนพระแม่มารี ท่ีรอดพน้จากเหตุไฟไหมใ้นสมยั ศตวรรษท่ี 19 โดยในเหตุการณ์ตอนนั้นทุกอยา่งถูกเผาไหม ้มีเพียงรูปไอคอน

ท่ียงัคงเหลือ จนท าให้ผูค้นมากราบไหวบู้ชาขอส่ิงปาฎิหารย ์และมีการน าแผ่นหินอ่อนเขียนค าว่า ฮวา-ล่า (HVALA) แปลว่า 

ขอบคุณ มาติดไวต้ามผนงัจนเตม็ไปหมด 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่” (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง) ระหว่างทางแวะถ่ายรูปท่ี

พิพิธภณัฑส์งครามกลางแจง้ ณ “เมืองคาโลวชั” (Karlovac) เมืองผลิตเบียร์ช่ือดงัของประเทศโครเอเชีย ผ่านชมธรรมชาติและความ

งามของทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีรายลอ้มดว้ยป่าเขาสลบัทุ่งหญา้น าท่านแวะเท่ียวชม หมู่บา้นทอ้งถ่ินระหวา่งทางในเขตเมือง สลุน 

(Slunj) เป็นหมู่บา้นเลก็ๆ มีช่ือเรียกกนัวา่ รัสตอ็คเก้ (Rastoke) หมู่บา้นท่ีตั้งอยูบ่นแม่น ้ าโคราน่า ท่ีไหลรวมกนัมาจากอุทยานห่งชาติ

พลิทวเิซ๋ น าท่านเดินชมความสวยงามพร้อมเก็บภาพเป็นท่ีระลึก ของวถีิชีวติความเป็นอยูท่ี่แตกต่างจากเรา 

ค า่  รับประทานอาหารค า่และน าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัในเขตอุทยานแห่งชาตพิลทิวเิซ่ 
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***โรงแรมในเขตอุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่มบีริการในระดับ 3 ดาวเท่าน้ัน*** 

วนัศุกร์ที ่17 เม.ย. (5) อุทยานแห่งชาติพลทิวิเซ่ – โทรเกียร์ (UNESCO) – สปลทิ (UNESCO) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

  น าท่านเดินทางเขา้สู่ “อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่” (National Park Plitvice Jezera) (ระยะทาง 153 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 2 

ชัว่โมง) อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เม่ือปี ค.ศ. 

1979 อุทยานแห่งน้ีมีเน้ือท่ีกวา่ 296 ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ปกคลุมดว้ยผิวน ้ าทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกนัถึง 16 

ทะเลสาบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

เช่ือมต่อกนัดว้ยทางเดินสะพานไมล้ดัเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา ท่านจะเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและ

น ้ าตกท่ีไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแห่ง ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระน ้ าใสราวกระจกสะท้อนสีครามของท้องฟ้า 

แวดลอ้มดว้ยหุบเขา ตน้ไมใ้หญ่ท่ีร่มร่ืน..น าท่านสู่ท่าเรือ ล่องเรือขา้ม KOZJAK LAKE ท่ีเช่ือมระหวา่งทะเลสาบล่างข้ึนสู่ชั้นบน

ของอุทยาน (LOWER & UPPER LAKE) จากนั้นเพลิดเพลินกบัธรรมชาติอนังดงามและอลงัการของ LOWER LAKE ปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติอนัยิง่ใหญ่และงดงามท่ามกลางหุบเขาหินปูนท่ีตั้งตระหง่าน อีกทั้งยงัเช่ือมต่อดว้ยน ้ าตกต่างๆมากมาย น าท่านเดินชม

ทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไมท่ี้เช่ือมแต่ละทะเลสาบเขา้ดว้ยกนัทั้ง 16 แห่ง และนอกจากนั้นบริเวณรายลอ้มยงัเต็มไปดว้ย

ถ ้านอ้ยใหญ่กวา่ 20 ถ ้า และชม Big Waterfalls เป็นน ้ าตกท่ีสูงท่ีสุดในอุทยานแห่งน้ี  

 

เทีย่ง รับประทานอาหรกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บ่าย น าท่านเดินทางออกจากอุทยานพลิทวิเซ่สู่ “แคว้นดัลเมเชีย” (Dalmatia) แควน้ทางตอนใตท่ี้มีลกัษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศ

แบบเมดิเตอร์เรเนียนขนานแท ้หากใครเคยไดย้ินช่ือหรือรู้จกัสุนขัพนัธ์ุ “ดัลเมเช่ียน” (Dalmatian) ดินแดนดลัมาเชียแห่งน้ีคือตน้

ก าเนิดของสุนขัพนัธ์ุน้ีน่ีเอง / น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโทรเกยีร์” (Trogir) เมืองมรดกโลก (ระยะทาง 214 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 

2.30 ชัว่โมง)  

  น าท่านชมเขตเมืองเก่าโทรเกียร์ท่ีมีสถาปัตยกรรมในสไตล ์กรีก – โรมนัโบราณ อาทิเช่น ประตูเมืองเก่าท่ีไดมี้การบูรณะข้ึนใหม่เม่ือ

ศตวรรษท่ี 16 , หอนาฬิกาท่ีสร้างข้ึนในสมยัท่ี 14  
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ผา่นชมมหาวหิารเซ็นตล์อวเ์รนซ์ (St. Lawrence’s Cathedral) ท่ีสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 ใชเ้วลาก่อสร้างนบัสิบปี ท่ีมีความงดงาม

ดว้ยกรอบและบานประตูหินแกะสลกั มีรูปป้ันสิงโต อดมั & อีฟและรูปสลกันกับุญเซนตล์อวเ์รนซ์องคส์ าคญั ท่ีผูส้ร้างมหาวิหาร

แห่งน้ีอุทิศให ้ มีเวลาใหท่้านเดินเล่นในเมืองเก่า เลือกซ้ือสินคา้ทอ้งถ่ินท่ีระลึกมากมายในเขตเมืองเก่าโทรเกียร์แห่งน้ี เม่ือไดเ้วลาอนั

สมควร น าท่านเดินทางสู่ “เมืองสปลิท” (Split) (ระยะทาง 28 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 50 นาที) เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 2 ของ

ประเทศ เป็นเมืองท่าท่ีมีความส าคญัต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวของโครเอเชีย สามารถนัง่เรือขา้มฟากระหวา่งประเทศไปท่ีประเทศ

อิตาลีได ้ณ เมืองแห่งน้ี  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วนัเสาร์ที ่18 เม.ย. (6) สปลทิ – ชมพระราชวงัโบราณ (UNESCO) – โมสตาร์ (UNESCO) บอสเนีย & เฮอเซโกวน่ีา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

  น าท่านชม “พระราชวงัดโิอคลเีช่ียน” (Diocletian’s Palace) ท่ีสร้างข้ึนจากพระประสงคข์องจกัรพรรด์ิดิโอคลีเช่ียน ท่ีตอ้งการสร้าง

พระราชวงัส าหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค ์ซ่ึงใชเ้วลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ในยคุสมยัของจกัรพรรด์ิดิโอคลีเช่ียน 

เป็นช่วงยคุสมยัเร่ิมตน้ของจกัรวรรดิโรมนัตะวนัออก หรือ จกัรวรรดิไบเซนไทน์นัน่เอง พระราชวงัดิโอเคลเช่ียนไดข้ึ้นทะเบียนให้

เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979  ชมหอ้งโถงกลางซ่ึงมีทางเดินท่ีเช่ือมต่อสู่หอ้งอ่ืนๆ ชมลานกวา้งซ่ึงลอ้มไวด้ว้ยเสาหินแกรนิต 3 ดา้น 

และเช่ือมต่อดว้ยโคง้เสาท่ีตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอยา่งวจิิตรสวยงาม อิสระใหท่้านเดินชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
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บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ “เมืองโมสตาร์” (Mostar) ประเทศบอสเนียและเฮอเซโกวีน่า (Bosnia & Herzegovina) (ระยะทาง 168 กิโลเมตร 

ใชเ้วลาเดินทาง 2.30 ชัว่โมง) ระหวา่งขา้มพรมแดนจะมีการตรวจวีซ่าดว้ย โดยระหว่างทางท่านจะผ่านเมืองสวยช่ือวา่เมืองโอมิช 

(Omis) เป็นเมืองสวยตั้งอยูริ่มทะเลอาเดรียติค  

 

 

 

 

  

 

  โมสตาร์ เป็นเมืองท่ีเคยถูกระเบิดคร้ังใหญ่และโดนผลกระทบในช่วงสงครามระหว่างเซิร์บกบัโครแอต โมสตาร์เป็นเมืองท่ีใหญ่

เป็นอนัดบั 5 ของประเทศ ตั้งอยูบ่นแม่น ้ าเนเรทวา (Neretva) ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นพรมแดนกั้นวฒันธรรมของสองทอ้งถ่ิน คือทาง

ฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าจะเป็นส่วนของศาสนาอิสลามคือเป็นส่วนท่ีเป็นท่ีตั้งของสุเหร่าและเตอร์กิสเฮาส์ ส่วนฝ่ังตะวนัตกจะเป็น

ส่วนของศาสนาคริสต์แบบคาทอลิก อนัเป็นท่ีตั้งของโบสถแ์ละท่ีอยูข่องนักบวช ปัจจุบนัโมสตาร์เป็นเมืองท่ีสวยงามและโด่งดงั

ท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงประเทศของบอสเนีย ค าวา่ โมสตาร์ มาจากค าวา่ “The Bridge Keepers” หรือแปลวา่ ชาวโมสตาร์ท่ีคอยดูรักษา

สะพานท่ีตั้งอยูเ่หนือแม่น ้ าเนเรทวา่ 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รับประทานอาคารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วนัอาทติย์ที ่19 เม.ย. (7) โมสตาร์ – บลากายจ์ – โพซิเทล – มาล ีสตอน (โครเอเชีย) – ดูบรอฟนิค  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

  น าท่านเดินทางสู่เมือง “บลากายจ์” (Blagaj) (ระยะทาง 13 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 30 นาที) ชม ตลาดเทปา ซ่ึงเป็นเขตเมืองเก่าท่ี

ได้รับการอนุรักษ์และยกย่องให้เป็นมรดกโลก / น าท่านเดินชมเมืองเก่าแห่งน้ีท่ีเต็มไปด้วยร้านคา้มากมาย ชมบ้านแบบเติร์ก 

(Turkish House) ซ่ึงเหลืออยูเ่พียงไม่ก่ีหลงัในโมสตาร์  
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ปัจจุบนัเจา้ของบา้นยงัคงเป็นชาวบอสเนียนเช้ือสายเติร์ก มีเวลาใหท่้านอิสระเดินชอ้ปป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ินตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่ “เมืองโพซิเทล” (Pocitelj) (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 30 นาที) โพซิเทลเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียง เก่ียวกบัดา้น

สถาปัตยกรรมแบบอิสลามมิค (Islamic) ซ่ึงเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีหาชมไดย้ากยิ่ง อีกทั้งเมืองน้ียงัเป็นเมืองมรดกโลก ท่ียเูนส

โกก้ าลงับูรณะใหเ้มืองแห่งน้ีกลบัมาเป็นดงัเดิมเช่นในอดีตกาล เน่ืองจากเมืองโพซิเทล (Pocitelj) เป็นเมืองท่ีมีต านาน ประเพณี และ

เร่ืองราว ยาวนานท่ีสุดในเขตยุโรปตะวนัออกเฉียงใต ้เม่ือไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางพรมแดนกลบัเขา้สู่เขตประเทศ

โครเอเชีย ณ “เมืองมาล ีสตอน” (Mali Ston) (ระยะทาง 73 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ชัว่โมง)  

 

 

 

 

 

 
 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง (วนันีท้านอาหารกลางวนัช้ากว่าปกต)ิ  

บ่าย น าท่านเยีย่มชมฟาร์มเล้ียงหอย ชมขั้นตอนต่างๆของการเล้ียงหอย แลว้ใหท่้านได ้ชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลอเดรียติคพร้อมดว้ย

เคร่ืองเคียง และจิบไวน์สด ท่ามกลางความสวยงามของอ่าวมาลี สตอน  

 

 

 

 

 

   

 

  น าท่านเดินทางสู่ “เมืองดูบรอฟนิค” (Dubrovnik) (ระยะทาง 53 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง) ดูบรอฟนิคหรือไข่มุกแห่ง

ทะเลอาเดรียติก เมืองทางตอนใตข้องสาธารณรัฐโครเอเชีย เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโครเอเชีย และเป็นเมืองท่ี

สวยงามติดอนัดบัตน้ๆของโลก ซ่ึงในอดีตเม่ือปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ไดถู้กโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บา้นเรือนกว่าคร่ึง 

อนุสาวรียต์่างๆ เสียหาย และทรุดโทรม และหลงัจากนั้นในปี 1995 ไดมี้การไดมี้การลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และ

เร่ิมเขา้สู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ไดร่้วมกนับูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนท่ีเสียหายข้ึนใหม่ในระยะเวลาอนัสั้ น 

ปัจจุบันเมืองดูบรอฟนิค ก็กลบัมาสวยงามอีกคร้ัง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหน่ึงชมทศันียภาพของเมืองซ่ึง        

ดูบรอฟนิค ท่ีตั้งอยูต่ามแนวชายฝ่ังทะเลอาเดรียติค ตวัเมืองจะเป็นป้อมปราการโบราณท่ีถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง  

ค า่ น าท่านเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

  รับประทานอาหาร ค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 
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วนัจันทร์ที ่20 เม.ย. (8)  ดูบรอฟนิค – ก าแพงโบราณ – กอเตอร์ (UNESCO / มอนเตเนโกร) – บุดวา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

  ช่วงเช้ามีเวลาช่วงสั้ น ๆ ให้ท่านได้อิสระพกัผ่อนท่ีโรงแรมตามอธัยาศยั หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานีเคเบิลคาร์เพ่ือข้ึน 

กระเชา้ไฟฟ้า สู่ยอดเขา SRD ท่ีมีความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทศัน์ท่ีคงความเป็นเอกลกัษณ์ของบา้นเมืองหลงัคาสีและความ

งดงามทะเลอาเดรียติก ยามสีน ้ าเงินของทะเลอาเดรียติกตดักบัสีสม้แสดของกระเบ้ืองหลงัคาเมืองเก่า สวยงามเกินจินตนาการมากวา่

ค าบรรยายใด ๆ  

 

 

 

 

 

  น าท่านเยี่ยมชม “เมืองเก่าดูบรอฟนิค” (Dubrovnik) ถ่ายรูปท่ีระลึกบริเวณจัตุรัสกลางเมืองซ่ึงเป็นสถานท่ีนัดพบและประกอบ

กิจกรรมของชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานท่ีลงโทษผูก้ระท าผิดดว้ย อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปท่ีระลึกกบั เสาหินอัศวิน (Orlando 

Column)หอนาฬิกา (Bell Tower) ท่ีตั้งอยูป่ลายสุดของถนนสายหลกั สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1444 หนา้ปัดท าดว้ยเหล็ก มีความพิเศษ

ตรงลูกกลมๆ ใตห้นา้ปัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซ่ึงแทนพระจนัทร์บอกขา้งข้ึนขา้งแรมในสมยัก่อน และรูปป้ันของ นักบุญ St. Blaise ซ่ึงมีโบสถป์ระจ าเมืองสไตลโ์รมาเนสก์แห่ง

แรกของเมืองเป็นฉากหลงัเพ่ิมสเน่ห์มนตข์ลงัสวยสดงดงาม / จากนั้นน าท่านชมก าแพงเมืองโบราณ ข้ึนชมความสวยงามของแนว

หลงัคาสีสม้ตระหง่านไปทั้งเมืองเก่า ก าแพงแห่งน้ีมีความยาวรวมกนัประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะไดเ้พลิดเพลินชมความสวยงาม 

โดยวา่กนัวา่ใครมาเมืองดูบรอฟนิคแลว้ไม่ไดข้ึ้นมาชมก าแพงเมืองโบราณแห่งน้ี ถือวา่มาไม่ถึงดูบรอฟนิค… 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพเิศษ กุ้ง LOBSTER ย่ำง เสิร์ฟพร้อมสปำเกต็ตี้   

บ่าย น าท่านขา้มพรมแดนสู่ ประเทศมอนเตเนโกร (Montenegro) แปลความหมายเป็นภาษาองักฤษไดว้า่  BLACK  MOUNTAIN หรือ 

"ภูเขาสีด า" ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาคริสตนิ์กายออร์โธดอกซ์ ปัจจุบนัมอนเตเนโกรเป็นประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ 

และพยายามร่วมเป็นส่วนหน่ึงของสหภาพยโุรป 
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 เดินทางสู่ “เมืองกอเตอร์” (Kotor) (ระยะทาง 93 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชัว่โมง)  มรดกโลก UNESCO แห่งแรกของประเทศ

มอนเตเนโกรท่ีได้รับการรับรองในปี ค.ศ.1979  ระหว่างทางท่านจะได้ ชมเมืองเก่าและธรรมชาติท่ีสวยงาม...น าท่านชม 

ST.TRIPHUN CHURCH โบสถนิ์กายคาทอลิก และ ST.NIKOLA CHURCH โบสถนิ์กายออโธดอกซ์ จากนั้นเม่ือไดเ้วลาอนั

สมควร น าท่านสู่ “เมืองบุดว่า” (BUDVA) (ระยะทาง 23 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 30 นาที) เป็นเมืองโบราณตั้งอยูบ่นชายฝ่ังอาเดรี

ยติค  เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสุดอีกแห่งท่ีตั้งอยูร่อบทะเลอาเดรีตติค มีประวติัศาสตร์ยาวนานถึง 2,500 ปี ปัจจุบนัไดรั้บฉายาวา่เป็น “ริเวีย

ร่าแห่งมอนเตเนโกร”  

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเท่า  

รับประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  

วนัองัคารที ่21 เม.ย. (9) บุดว่า – พอตกอริซ่า – เวยีนนา (ออสเตรีย) – พเิศษ!! น าท่านช็อปป้ิง พาร์ดอร์ฟเอาท์เลท  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเท่ียวชม เมืองเก่า “บุดว่า” (Budva) เมืองติดชายหาดท่ีเตม็ไปดว้ยนกัท่องเท่ียวอยา่งหนาแน่น  

น าท่านชม ST.JOHN CHURCH โบสถค์าทอลิก ซ่ึงใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมของบาทหลวง 

 

 

 

 

 

 

 



Europe Balkans Luxury 10 วนั 7 คืน หนา้ 14 

 

สมยัก่อน ชม SANTA MARIA CHURCH และ CHURCH OF TRINITY ซ่ึงเป็นโบสถเ์ก่าแก่ท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม มีเวลาให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ของฝากจากเมืองบุดวา่ไดต้ามอธัยาศยั และเม่ือไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ กรุงพอดกอริซ่า เมือง

หลวงของประเทศมอนเตเนโกร 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน พอดกอรีซา สนามบินนานาชาติ ณ เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกร 

15.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เท่ียวบิน OS 728 (ใช้เวลาบิน ประมาณ 1:40 ช.

ม.)  

16.40 น. เดินทางถึง กรุงเวยีนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย 

พเิศษ!!! น าท่านเดนิทางออกนอกสนามบิน เพ่ือช้อปป้ิง ณ พาร์นดอร์ฟเอาท์เลท 

สถานทีช้่อปป้ิงเอาท์เลททีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศออสเตรีย 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ: วนัจนัทร์ – วนัพฤหัสบด ีเปิด 09.30 น. – 20.00 น. 

วนัศุกร์ เปิด 09.30 น. – 21.30 น. / วนัเสำร์ เปิด 09.00 น. – 18.00 น. / วนัอำทติย์ปิด 

**เพือ่ควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิงของท่ำน อิสระมื้อเยน็ตำมอัธยำศัย** 

 

19.00 น.  น าท่านเดินทางกลบัสู่สนามบินเวยีนนา  

  หมำยเหตุ ระหว่างรอเคร่ืองในสนามบินเวยีนนา ท่านสามารถซ้ือสินค้าในสนามบิน หากราคาสินค้าใน    บิลเดียวกันเกิน 75 ยโูร 

สามารถท าภาษีคืนได้ (TAX REFUND) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ี INFORMATION สนามบินเวยีนนา 

23.20 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน OS 025 (ใช้เวลาบิน ประมาณ 10 ช่ัวโมง) 

 

วนัพุธที ่22 เม.ย.  (10)  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

14.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ... 

 

************************************ 
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อตัราค่าบริการ 

 

** ราคานีเ้ป็นราคาผู้ใหญ่หากไม่ครบอาจจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม** 

***ในกรณ ีทีม่ีผู้เดินทางไม่ครบ ทางบริษัทอาจจะขออนุญาตเกบ็ค่าบริการเพิม่ 5,000 บาท  

*** ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม *** 

 

 

 

รหัส วนัทีเ่ดินทาง 
ราคาค่าทวัร์ 

20 ท่านขึน้ไป 
เด็ก พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 
ห้องเดี่ยว จ านวนทีน่ั่งทีม่ี 

WE130420 13 - 22 เม.ย 63 99,900 96,900 15,900 25+1 
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อตัรานีร้วม  

 ตัว๋เคร่ืองบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ ไป – กลบั (ชั้น ECONOMY) ตามรายการท่ีระบุไว ้    
 ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ        
 ค่าธรรมเนียม วซ่ีาโครเอเชีย และ วซ่ีาออสเตรีย 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทางตามท่ีระบุ          
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าพาหนะในระหวา่งน าเท่ียวทั้งหมดตามท่ีระบุ         
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุ  
 หวัหนา้ทวัร์ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง        
 น ้าด่ืม วนัละ 2 ขวด / วนั / ท่าน 
 ประกนัภยัการเดินทาง 2,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) / 500,000 บาท (บาดเจบ็เขา้รับการรักษา)   
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อตัรานีไ้ม่รวม   

 ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง ( พาสปอร์ต ) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศพัท์ / ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษใน

ร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัให้ เป็นตน้  
 ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทวัร์ ไทย ท่านละ 1,000 / คน 
 ค่าธรรมเนียมทิปคนขบัรถต่างประเทศ 

การเลือกหรือการเปลี่ยนเมนูอาหาร 

 ทุกท่านจ าเป็นจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงอาหารก่อนเดินทางเท่าน้ัน โดยเมนูอาหารจะเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับ
เมนูอาหารของมื้อน้ันๆ และทางบริษัทจะไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ิน 

 หากท่านใดมีการแพ้อาหารทะเลหรือไม่รับประทานอาหารทะเล จ าเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าทีก่่อนเดินทางเท่าน้ัน 

 หากท่านใดไม่รับประทานเน้ือวัว จ าเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางเท่าน้ัน และทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็นเมนูหมู หรือ ไก่ 
ให้ตามความเหมาะสมของร้านอาหาร 

 หากแจ้งการเปลีย่นแปลงเมนูอาหารแล้ว ไม่สวามารถเปลีย่นแปลงขณะเดินทางได้ (ยกเว้นบางกรณี) และทางบริษัทจะไม่คืน
เงินใดๆทั้งส้ิน  

วธิีการจองทวัร์ 

กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 35,000 บาท ภายใน 1  วนั จากวนัจอง (First come First served)  และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 30 วนั 

หรือ เม่ือทางสายการบินมีการเรียกออกตัว๋ โดยทางบริษทัทวัร์ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน  

เง่ือนไขการยกเลกิและการปรับเงินค่าบริการ 

 ยกเลิกหลงัการจอง ปรับเงินทนัที 1,000 บาท (คิดเป็นค่าบริการของพนักงาน)  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั คืนเงินทั้งหมด ( หลงัจากหักค่าใช้จ่ายตามจริง )  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000.- บาท / ท่าน   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50% ของค่าทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 
 หากมีการออกตัว๋เคร่ืองบินหรือจองโรงแรมไปแลว้ ทางบริษทัฯ จะคิดค่าบริการตามจริง 
 หากทางบริษทัฯตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินก่อนไดรั้บวีซ่า ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ทราบล่วงหน้าและหากวีซ่าของผูเ้ดินทางไม่

ผา่น ทางบริษทัฯจะท าการ REFUND กบัทางสายการบิน หรือ ข้ึนอยูก่บั CONDITION ของทางสายการบิน 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าโครเอเชีย และ วซ่ีาออสเตรีย  

 พาสปอร์ตท่ีมีอายกุารใชง้านเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน และส าเนาหนา้พาสปอร์ต (4 ชุด) 
 รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลงัสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแวน่ตา ขนาดใบหนา้ ประมาณ 70-80 % (4 ใบ) 
 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาทะเบียนสมรส (2 ชุด) 
 หลกัฐานการเงิน: จดหมายแบงค ์(BANK GUARANTEE)  หรือ ส าเนาบุค๊แบง้คย์อ้นหลงั 6 เดือน (2 ชุด) 
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 จดหมายการท างาน เป็นภาษาองักฤษ เท่านั้น (2 ชุด) 
 กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ หรือ หนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน (2 ชุด) 
 กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษาให้ขอหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเท่านั้น และบตัรประจ าตวันกัเรียนหรือ

นกัศึกษา (2 ชุด) 
โปรดทราบ ! 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ก่อน อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย การบิน, 
การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์
และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้
ออกเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ  

 

*** เม่ือท่านจองทวัร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความ และเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว *** 
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