
 
 
 
 

 

10 วนั อติาล ี- โครเอเชยี - สโลวเีนีย – บอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

***โปรโมช ัน่...สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์*** 
   พฤษภาคม – ตุลาคม 2562 
     เร ิม่ตน้ที…่. 74,900 บาท 

(ไม่รวมคา่วซีา่เชงเกน้ / รวมทปิหวัหน้าทวัรแ์ละคนขบัรถแลว้)  

เวนิส - ถ ำ้โพสทอยน่ำ (สโลวเีนีย) – ลอ่งเรอืทะเลสำบเบลด – ลุบเบลยีน่ำ –  

ซำเกรบ (โครเอเชยี) – อุทยำนพลติวเิซ ่– ซำรด์ำร ์– ซบินิิค – โทรเกยีร ์– สปลทิ – สตอน - ชมิหอยนำงรมแห่งเมอืงสตอน 

ดูบรอฟนิค - โมสตำร ์(บอสเนีย และเฮอรเ์ซโกวนีำ) - ซำรำเยโว 
 

ราคา 76,900 บาท : 18-27 พ.ค.  
ราคา 79,900 บาท : 27 ก.ค.-5 ส.ค./ 10-19 ส.ค./ 12-21 ก.ย. 
ราคา 74,900 บาท : 5-14 ต.ค./ 10-19 ต.ค./ 17-26 ต.ค./ 19-28 ต.ค. 

 

เสน้ทางการท่องเทีย่วตามโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T.A.T. LICENSE 11/08857 

8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000 

 Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162 

 E-mail: salesmanager@great29tour.com      admin@great29tour.com 

 



 
วนัแรก กรุงเทพมหานคร 

20.00 น. คณะพบเจำ้หนำ้ทีแ่ละมคัคุเทศกไ์ดท้ีเ่คำนเ์ตอรเ์ชค็อนิ U (แถว U 14-18) ประตูทำงเขำ้ที ่9 หรอื 10 อำคำรผูโ้ดยสำร

ขำออก ช ัน้ 4 เคำนเ์ตอรเ์ชค็อนิสำยกำรบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนำมบนิสุวรรณภมูิ 

23.00 น. ออกเดินทำงสู่นครอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบิน TK 69 (ใชเ้วลำบนิประมำณ 10.15 ช ัว่โมง) เพลิดเพลินกบั

ภำพยนตรห์ลำกหลำยกบั จอทวีสี่วนตวัทุกทีน่ั่ง และสำยกำรบนิฯ มบีรกิำร อำหำรค ่ำและอำหำรเชำ้ ระหว่ำงเทีย่วบนิ  

วนัทีส่อง อสิตนับูล – เวนิส  

05.20 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิอสิตนับูล (IST) ประเทศตุรก ีแวะเปลีย่นเคร ือ่ง เทีย่วบนิ TK1867  

06.50 น.  ออกเดนิทำงสู่ สนำมบนิเวนิส (VCE)โดยเทีย่วบนิที ่TK1867 (ใชเ้วลำบนิประมำณ 2.30 ช.ม.) 

08.20 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิเวนิส  

น ำท่ำนผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองเวนิส เมืองทีม่ีเอกลกัษณพ์เิศษสุดเมอืงหน่ึง

ของโลกเปรยีบเสมอืนประตูสู่ตะวนัออกของยุโรปในอดตี น ำท่ำนน่ังเรอืสู่เกำะเวนิส (เมืองทีไ่ม่มรีถยนตว์ิง่ผ่ำน) เมืองเว

นิสไดร้บัสมญำนำมว่ำ “รำชนีิแห่งทะเลเอเดรยีติก” (Queen of the Adriatic) เมืองแห่งสำยน ้ำ (City of water) 

เมืองแห่งสะพำน (City of bridges) เมืองแห่งแสงสว่ำง (City of light) ใหท่้ำนไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศันส์องรมิฝ่ังสู่

เกำะเวนิสซึง่มคีวำมงดงำมเป็นอย่ำงยิง่ 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่ 

บ่ำย น ำท่ำนชม จตัุรสัเซนตม์ำรโ์คและพระรำชวงัดอจจ ์ศูนยก์ลำงของเกำะเวนิส ผ่ำนชมและแวะถ่ำยรูปบรเิวณสะพำนถอน

หำยใจ (Ponte Dei Sospiri) ทีเ่ช ือ่มระหว่ำงพระรำชวงัโบรำณกบัเรอืนจ ำโบรำณ ซึง่มีต ำนำนเล่ำถงึนักรกัคำสโนว่ำ

ทีเ่คยถูกคุมขงัในคุกแห่งนี ้จำกน้ันใหท่้ำนไดแ้วะถ่ำยรูปกบั มหำวิหำรเซนตม์ำรโ์ค (San Marco Basilica) ซึง่เป็น

อำคำรทีผ่สมผสำนสถำปัตยกรรมแบบไบแซนไทน ์อำหรบั โรมนัเนสก ์เรเนซองส ์เขำ้ไวด้ว้ยกนั ในมหำวหิำรนีเ้ช ือ่ว่ำ

เป็นทีบ่รรจุศพของนักบุญเซนตม์ำรก์ อสิระใหท่้ำนไดถ้่ำยรูปโดยรอบบรเิวณจตัุรสัเซนตม์ำรโ์ค หรอืจะเลือกชอ้ปป้ิง

สินคำ้แบรนดเ์นมที่มีมำกมำยรำยลอ้มรอบจตัุรสั ไม่ว่ำจะเป็น Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Hermes, Tods, 

Prada และอืน่ๆ อกีมำกมำย (***รำ้นคำ้ส่วนมำกอำจปิดใหบ้รกิำรในวนัอำทติยแ์ละวนัหยุดสำกล) ไดเ้วลำน ำท่ำนน่ัง

เรอืเพือ่เดนิทำงกลบัสู่ฝ่ังเวนิสเมสเตร ์ 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
โรงแรมทีพ่กั ANTONY PALACE หรอื BEST WESTERN หรอื NH LAGUNA **** หรอืเทยีบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่าม ถ า้โพสทอยน่า – ล่องเรอืทะเลสาบเบลด - เมอืงลุบเบลยีน่า (เมอืงหลวงสโลวเีนีย)  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  

น ำท่ำนเดนิทำงโดยใชเ้สน้ทำงมอเตอรเ์วย ์ใหท่้ำนไดเ้พลดิเพลนิกบัทศันียภำพสองขำ้งทำงระหว่ำงกำรเดนิทำงเขำ้สู่

ประเทศสโลวเีนีย ท่ำนจะไดส้มัผสักบัทวิทศันทุ่์งหญำ้สลบัภูเขำ บำ้นเรอืนแถบชำนเมือง น ำท่ำนมุ่งหนำ้สู่ ถ ำ้โพสทอย

น่ำ (Postojna Caverns) (ระยะทำง 198 กม. ใชเ้วลำเดินทำง 3 ชม.) ตั้งอยู่ในเขตพืน้ที่ของเมืองโพสทอยน่ำ 

(Postojna) เป็นถ ำ้ทีเ่ปิดใหบ้รกิำรมำกว่ำ 188 ปี น ำท่ำนเขำ้ชมควำมงำมของ “ถ ำ้โพสทอยน่ำ” ถ ำ้ที่สวยทีสุ่ดใน

ยุโรป ซึง่มีอำยุเก่ำแก่กว่ำ 2 ลำ้นปี เป็นถ ำ้ทีม่ีควำมยำวถึง 27 กโิลเมตร น ำท่ำนเขำ้ชมภำยในถ ำ้โดยขบวนรถรำง



ไฟฟ้ำ ซึง่ไดเ้ปิดใหบ้รกิำรในปี 1884 อุณหภูมิภำยในถ ำ้โดยเฉลีย่ 8-10 องศำเซลเซยีส ภำยในถ ำ้มีหนิงอกหนิยอ้ย 

รถรำงไฟฟ้ำน ำท่ำนผ่ำนล ำธำร เขือ่นเก็บน ้ำใตด้นิ ชมหนิงอกหินยอ้ยหลำกหลำยแบบและสสีนัสวยงำมสุดพรรณนำ 

ภำยในถ ำ้ยงัมีหอ้งต่ำงๆ มำกมำย ลดหลั่นเป็นช ัน้ๆ ท่ำนจะไดช้มควำมงำมอนัยิง่ใหญ่ภำยในถ ำ้แห่งนี ้ทีธ่รรมชำติได ้

สรรสรำ้งมำนำนกว่ำลำ้นปี ผ่ำนหลำยยุคสมยัและเคยใชเ้ป็นทีพ่ ำนักของทหำรในชว่งสงครำมโลกคร ัง้ที ่2 เห็นไดจ้ำก

รอ่งรอยกำรสรำ้งสะพำนเชือ่มภำยในถ ำ้ จำกน้ันน ำท่ำนชมควำมแปลกของ ปลำมนุษย ์(Human fish) หรอื Olm 

สิง่มชีวีติขนำดเล็กทีอ่ำศยัอยู่ในถ ำ้พอสทอยน่ำ ผวิสเีนือ้คลำ้ยมนุษย ์ล ำตวัยำวคลำ้ยงู มแีขนและขำ ถูกคน้พบคร ัง้แรก

เมือ่ปี ค.ศ.1768 และอำศยัอยู่ในทีม่ดื  

 
กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่ 

บ่ำย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ทะเลสำบเบลด (Bled Lake)  (ระยะทำง  105 กม. ใชเ้วลำเดนิทำง 1.20 ช ัว่โมง) ทะเลสำบแห่งนีเ้กดิ

จำกกำรกดัเซำะของธำรน ้ำแข็งโบฮินจ ์(Bohinj Glacier) ในยุคน ้ำแข็ง น ้ำในทะเลสำบไม่ไดม้ำจำกกำรละลำยของ

ธำรน ้ำแข็ง แต่มำจำกบ่อน ้ำรอ้นใตด้ินหลำยแห่ง ซึง่ท ำใหน้ ้ำในทะเลสำบนีใ้สบรสิุทธิ ์และไม่กลำยเป็นน ้ำแข็งในฤดู

หนำว น ำท่ำนล่องเรอืทะเลสำบเบลด ซึง่มีปรำสำทเบลด (Bled Castle) ตัง้อยู่บนรมิผำติดทะเลสำบ เป็นปรำสำทที่

เก่ำแก่ทีสุ่ด จกัรพรรดเิฮนรคิที ่2 แห่งเยอรมนัไดย้กใหเ้ป็นสถำนทีพ่ ำนักของบชิอป อลัเบีย่ม แห่ง บรเิซน (Bishop 

Albium of Brixen) ในปีค.ศ. 1004  สมัผสัทศันียภำพอนัโดดเด่นของเกำะกลำงทะเลสำบทีล่อ้มรอบดว้ยน ้ำทะเลสี

เขยีวมรกต เบลดเร ิม่มชี ือ่เสยีงส ำหรบันักท่องเทีย่วตัง้แต่ปีค.ศ. 1885 เมือ่แพทยช์ำวสวสิชือ่ Dr. Arnold Rivli ไดเ้ห็น

คุณค่ำของอำกำศทีแ่สนบรสิุทธิแ์ละไดย้ำ้ยมำรกัษำคนไขท้ีเ่มืองนี ้และใชช้วีติอยู่ในเมืองนีก้ว่ำ 50 ปี (***กำรล่องเรอื

ในทะเลสำบขึน้กบัสภำพอำกำศในวนัเดินทำง หำกสภำพอำกำศไม่เอือ้อ ำนวย บรษิทัจะคนืค่ำล่องเรอืใหก้บัทุกท่ำน

และเดนิชมบรเิวณรอบทะเลสำบแทน)  

ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนสู่ เมืองลุบเบลียน่ำ (Ljubljana) เมืองหลวงของประเทศสโลวีเนีย (ระยะทำง 55 กม. ใชเ้วลำ

เดินทำง 45 นำที) น ำท่ำนสมัผสับรรยำกำศเมืองหลวงทีย่งัคงใหท่้ำนไดเ้ห็นรอ่งรอยของสถำปัตยกรรมโบรำณ และ

อทิธพิลของศลิปะสไตลบ์ำโรค๊ในเมอืงลุบเบลยีน่ำ  

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

โรงแรมทีพ่กั RADISSON BLU หรอื LEV HOTEL  หรอื AUSTRIA TREND * หรอืเทยีบเท่า 

***หำกโรงแรมในเมอืงลุบเบลยีน่ำไม่สำมำรถรองรบัคณะได ้ทำงบรษิทัจะจดัทีพ่กัทีเ่มอืงใกลเ้คยีงใหแ้ทน*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

วนัทีส่ี ่ เมอืงลุบเบลยีน่า (เมอืงหลวงสโลวเีนีย) - ซาเกรบ (เมอืงหลวงโครเอเชยี) - อทุยานแหง่ชาตพิลติวเิซ ่

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  

 น ำท่ำนชม สะพำนมงักร ทีท่อดขำ้มแม่น ้ำลุบเบลยียำนิกำ้ ผ่ำนชมและแวะถ่ำยรูปกบัสถำนทีส่ ำคญัต่ำงๆ ภำยในเมือง

เชน่ ศำลำว่ำกำรเมือง มหำวหิำรเซนตนิ์โคลสั จำกน้ันน ำท่ำน เขำ้ชมปรำสำทเมอืงเก่ำ (Old town castle) ซึง่ตัง้อยู่

บนเนินสูง โดยน่ังรถรำงขึน้สู่เนินเขำ ซึง่สำมำรถมองเห็นทศันียภำพของเมอืงลุบเบลยีน่ำไดอ้ย่ำงชดัเจน ปรำสำทแห่งนี้

สรำ้งในสมยัศตวรรษที ่11 ในศลิปะสไตลบ์ำโรค๊ และไดท้ ำกำรบูรณะใหม่ในปี 1990 โดยไดบู้รณะหอสูงในลกัษณะ

สถำปัตยกรรมแบบโกธคิ ณ จุดนีท่้ำนสำมำรถชมววิทวิทศันโ์ดยรอบของเมืองลุบเบลยีน่ำไดใ้นระยะไกล จำกน้ันน ำ

ท่ำนชมย่ำนกำรคำ้ ตลำดสนิคำ้พืน้เมอืงและเดนิเล่น ชมบำ้นเรอืนทีส่วยงำมดว้ยศลิปะบำโรค๊ อสิระใหท่้ำนถ่ำยรปู หรอื 

เลอืกซือ้ของฝำกตำมอธัยำศยั จำกน้ันน ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองซำเกรบ (Zagreb) (ระยะทำง 145 กม. ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 2 ชม.) ผ่ำนด่ำนตรวจคนเขำ้เมือง เมืองหลวงของประเทศโครเอเชยีดินแดนแห่งทะเลเอเดรยีตคิ ซึง่มีควำม

เก่ำแก่แฝงดว้ยเสน่หแ์ละมนตข์ลงั ซำเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวฒันธรรมและเจรญิรุง่เรอืงมำตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่11   

ปัจจุบนัชำวโครเอเชยี มีวถิชีวีติเยีย่งชำวยุโรปทีเ่จรญิโดยทั่วไป  กำรคมนำคมภำยในกรุงซำเกรบสะดวกสบำย นิยมใชร้ถรำง

เป็นพำหนะซึง่มีนับสบิสำยทั่วทัง้เมือง กรุงซำเกรบประกอบดว้ยเขตเมือง Upper Town ทีส่รำ้งขึน้สมยัศตวรรษที ่17 

ทีม่ซี ุม้ประตูหนิเป็นสญัลกัษณ ์ เขต Lower Town ทีส่รำ้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่19 และเขตเมืองใหม่ New Town ที่

สรำ้งหลงัสงครำมโลกคร ัง้ที ่2  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่  

บ่ำย น ำท่ำนแวะถ่ำยรูป “มหำวิหำรเซนตส์ตีเฟน (St. Stephen Cathedral)” ซึง่มียอดแหลมทรงกรวยคู่บนยอดวิหำร

ตกแต่งอย่ำงงดงำม สำมำรถเห็นไดจ้ำกทุกมุมในซำเกรบ แต่เดิมเป็นโบสถธ์รรมดำแต่เพิ่งมีควำมส ำคญัในปีค.ศ. 

1094 เมือ่กษตัรยิล์ำดสีลำอุส (King Ladislaus) ไดใ้หพ้ระรำชำคณะยำ้ยทีพ่ ำนักจำกสสีกั (Sisak) มำยงัซำเกรบแต่

ก็ถูกกองทัพมองโกลท ำลำยในปีค.ศ. 1242 เมื่อมองโกลจำกไปมหำวิหำรนี้ก็ไดร้บักำรบูรณะใหม่อีกหลำยคร ัง้ 

จนกระทั่งรูปรำ่งมหำวิหำรงดงำมในรูปแบบนิโอ-โกธคิ ดงัปัจจุบนั ซึง่ไดร้บัอิทธพิลจำกกำรบูรณะก่อสรำ้งในปีค.ศ. 

1880  จำกน้ันน ำชม ตลำดกลำงเมือง (Dolac market) ตลำดกลำงแจง้ทีเ่ก่ำแก่ มีสีสนัสดใส มีดอกไมป้ระดบัและ

ผลไมร้ำคำถูกวำงขำยมำกมำย น ำท่ำนสู่เขต Upper Town โดยขึน้รถรำงไฟ จำกน้ันแวะถ่ำยรปูกบั วหิำรเซนตม์ำรก์ 

(St. Marks Church) ซึง่ตัง้อยู่ใจกลำงเมืองเก่ำซำเกรบ สรำ้งขึน้ในรำวศตวรรษที ่13 หลงัคำมุงดว้ยกระเบือ้งสตี่ำงๆ 

ซึง่เป็นรูปตรำสญัลกัษณข์องซำเกรบ โครเอเชยี สโลวเีนีย และ ดลัเมเชยี ซึง่คร ัง้หน่ึงเคยเป็นประเทศเดียวกนั (อดีต

ยูโกสลำเวยี) น ำท่ำนแวะถ่ำยรปูกบั โบสถป์ระจ ำเมอืงเกำ่เซนตแ์คทเธอรนี (St. Catherine) โบสถแ์บบบำโรคสขีำวน่ำ

ประทบัใจ น ำท่ำนชมจุดชมววิทีท่่ำนสำมำรถเห็นกรงุซำเกรบทีห่ลงัคำอำคำรเป็นสแีดงอฐิทัง้เมอืง น ำท่ำนแวะชมจตัุรสั  

Trg Ban Jelacic Square จตัุรสักลำงเมืองที่ลอ้มรอบดว้ยหำ้งรำ้นน ำสมัย ชมอนุสำวรยี ์Ban Josip Jelacic ผู ้

ยิง่ใหญ่ ผูซ้ ึง่ต่อสูเ้พือ่ควำมเป็นอิสระจำกชำวฮงักำเรยีนเมือ่ปีค.ศ. 1848 จำกน้ันน ำท่ำนเดนิทำงสู่ อุทยำนแห่งชำติ

พลิตวิเซ ่ (Plitvice National Park) ซึง่ไดร้บักำรขึน้ทะเบียนจำกองคก์ำรยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทำงธรรมชำต ิ

(ระยะทำง 135 กม. ใชเ้วลำเดินทำง 2 ชม.) อุทยำนนีม้ีพืน้ทีป่ระมำณ 29,482 เฮคเตอร ์หรอืประมำณ 295 ตำรำง

กโิลเมตร โดย 223 ตำรำงกโิลเมตรเป็นพืน้ทีป่่ำและพืน้น ้ำครอบคลุมประมำณ 2.17 ตำรำงกิโลเมตร มีทะเลสำบสี

เทอรค์อยซถ์งึ 16 แห่งทีม่ีควำมงดงำมแตกต่ำงกนั ใหท่้ำนไดอ้สิระชมควำมงำมของพนัธุไ์มห้ลำกชนิดรอบโรงแรมที่

พกั ซึง่ตัง้อยู่ใกลท้ะเลสำบและเป็นโรงแรมขนำดใหญ่ทีสุ่ดในอุทยำนแห่งชำตพิลติวเิซ ่

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 

โรงแรมทีพ่กั JEZERO HOTEL/ OR MIRJANA RASTOKE / OR HOTEL LYRA หรอืเทยีบเท่า 

***หำกโรงแรมในเขตอุทยำนพลติวเิซไ่ม่สำมำรถรองรบัคณะได ้ทำงบรษิทัจะจดัทีพ่กัทีเ่มอืงใกลเ้คยีงใหแ้ทน*** 



 
วนัทีห่า้ เขา้ชมอทุยานแหง่ชาตพิลติวเิซ ่– ซาดาร ์

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  

 น ำท่ำนเขำ้ชมควำมงำมของอุทยำน น ำท่ำนสู่  Lower lake โดยล่องเรอืขำ้มทะเลสำบ Jezero Kozjak ซึง่เป็น

ทะเลสำบทีใ่หญ่ทีสุ่ดในอุทยำนแห่งนี ้อีกทัง้ยงัเป็นทะเลสำบทีเ่ช ือ่มระหว่ำงอุทยำนตอนล่ำงขึน้สู่ทะเลสำบช ัน้บนของ

อุทยำน เพลดิเพลนิกบัธรรมชำตอินังดงำมและควำมอลงักำรของ Lower lake ทีป่ระกอบดว้ยทะเลสำบ Milanovac, 

Gavanovac และ Kaluderovac เป็นตน้ น ำท่ำนเดนิชมทะเลสำบต่ำงๆ ตำมทำงเดนิสะพำนไมท้ีเ่ช ือ่มแต่ละทะเลสำบ

เขำ้ดว้ยกนั แลว้เดนิสู่ Veliki Slip ชมน ้ำตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในอุทยำนทีม่คีวำมสูงถงึ 70 เมตร (แนะน ำใหท่้ำนสวมรองเทำ้

ผำ้ใบ หรอื รองเทำ้ทีส่วมใส่สบำย เน่ืองจำกตอ้งเดนิชมควำมงำมของธรรมชำตภิำยในอุทยำน) 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่  

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซำดำร ์(Zadar) (ระยะทำง 150 กม. ใชเ้วลำเดินทำง 2 ชม.) เมืองทีม่ีประวตัิศำสตรม์ำกว่ำ 

3,000 ปีมำแลว้ และเป็นเมอืงท่ำส ำคญัซึง่ตัง้อยู่บนคำบสมุทรขนำดใหญ่ของทะเลเอเดรยีตคิ ทีม่ีบทบำทมำตัง้แต่สมยั

โรมนัจนถึงปัจจุบนั น ำท่ำนชมตวัเมืองซำดำร ์น ำท่ำนถ่ำยรูปกบัโบสถส์ ำคญัประจ ำเมือง โบสถอ์นำสตำเชยี The 

Cathedral of  St. Anastasia เป็นโบสถโ์รมนัคำทอลกิสรำ้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่5-6 ในยุคโรมำเนสก ์เป็นโบสถท์ี่

ใหญ่ทีสุ่ดในแควน้ดลัเมเชยี อย่ำงไรก็ตำมโบสถแ์ห่งนีไ้ดร้บัควำมเสยีหำยจำกสงครำมศำสนำในปี 1202 คร ัง้น้ันเมอืง

ซำดำรถ์ูกโจมตีโดยชำวเวนิส ซึง่ไดร้บัควำมเสียหำยเป็นอย่ำงมำก และไดถู้กบูรณะใหม่ทัง้หมดในศตวรรษที่ 13 

“โบสถอ์นำสตำเซยี” ไดช้ ือ่ว่ำเป็นโบสถท์ีส่ ำคญัมำกเน่ืองจำกพระสนัตปำปำ ถงึ 2 พระองคค์ือ พระสนัตปำปำอเล็ก

ซำนเดอรท์ี ่3 ไดเ้สด็จเยอืนในปี 1177 และพระสนัตปำปำจอหน์พอลที ่2 ไดเ้สด็จเยอืนโบสถนี์ใ้นปี 2003 ซึง่เป็นกำร

เยอืนต่ำงประเทศคร ัง้สุดทำ้ยของพระองคท่์ำน น ำท่ำนเขำ้ชม โบสถเ์ซนต ์โดแนท ซึง่เป็นโบสถส์ ำคญัประจ ำเมืองอีก

แห่งหน่ีง ชม โรมนัฟอรมัหรอืย่ำนชมุชนของโรมนั เมือ่สองพนัปีก่อนทีนั่กโบรำณคดีไดใ้ชค้วำมอุตสำหะในกำรขดุ

คน้พบหลกัฐำนส ำคญัต่ำงๆ ทัง้ทีอ่ยู่อำศยัชำวโรมนั 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 
โรงแรมทีพ่กั CLUB FUMINATION BORIK หรอื DIADORA หรอื KOLOVARE หรอืเทยีบเท่า 

***หำกโรงแรมทีเ่มอืงซำดำรไ์ม่สำมำรถรองรบัคณะได ้ทำงบรษิทัจะจดัทีพ่กัทีเ่มอืงใกลเ้คยีงใหแ้ทน*** 

วนัทีห่ก ซบินิิค – โทรเกยีร ์- สปลทิ  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซบิินิค (Sibenik) (ระยะทำง 90 กม. ใชเ้วลำเดินทำง 1.30 ชม.) เมืองรมิทะเลเอเดรยีติก          

ถูกบนัทึกในเอกสำรตัง้แต่ค.ศ. 1066 ในชือ่แคสทรมั ซบีีนิซ ี(Castrum Sebenici) เติบโตจำกอิทธพิลภำยใตก้ำร

ปกครองของฮงักำเรยีน-โครแอต-เวเนเชยีน น ำท่ำนเขำ้ชม มหำวหิำรเซนตจ์ำคอบ สรำ้งขึน้ในระหว่ำงปีค.ศ. 1431-

1535 เป็นสถำปัตยกรรมผสมผสำนกนัระหว่ำง 3 ศิลปกรรม คือ ดลัเมเชยีน ศิลปะทำงเหนือของอติำลี และทสัคำนี 

สถำปนิก 3 ท่ำนไดใ้ชเ้ทคนิคช ัน้สูงในกำรสรำ้งหอ้งโถงสูงใหญ่ และโดมครึง่วงกลม ทัง้วหิำรลว้นสรำ้งดว้ยหนิทัง้หมด 

สะทอ้นใหเ้ห็นถงึอทิธพิลของศลิปะโกธคิและศลิปะเรอเนสซองสผ์สมผสำนกนัอย่ำงกลมกลนื  โดยองคก์ำรยูเนสโกได ้

ยกย่องใหม้หำวหิำรแห่งนีเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่  



บ่ำย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงโทรเกยีร ์(Trogir) (ระยะทำง 50 กม. ใชเ้วลำเดนิทำง 45 นำท)ี  เมอืงขนำดเล็กบนเกำะทีต่ ัง้อยู่

เกอืบชดิกบัแผ่นดนิใหญ่ เป็นเมืองเก่ำแก่ตัง้แต่สมยัยุคอำรยธรรมกรกีโรมนัเมือ่ 380 ปีก่อนครสิตกำล และไดพ้ฒันำ

บำ้นเรอืนตำมผูป้กครองแต่ละยุคสมยั ยุคกำรปกครองของอำณำจกัรเวนิส ไดร้บัอทิธพิลจำกศลิปะสไตลเ์รอเนสซองส ์

และบำโรค สำมำรถเห็นอำคำรบำ้นเรอืน โบสถ ์สถำนทีส่ ำคญัต่ำงๆ ทีส่รำ้งขึน้ในแบบศิลปะดงักล่ำว สถำปัตยกรรม

เหล่ำนี้ถูกดูแลอย่ำงดีตกทอดมำถึงปัจจุบนั ซึง่องคก์ำรยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบียนใหเ้มืองโทรเกียรเ์ป็นมรดกโลกในปี 

1997 น ำท่ำนชม เขตเมืองเก่ำ สมัผสัอำคำรบำ้นเรอืนทีไ่ดร้บัอทิธพิลจำกสถำปัตยกรรมกรกีและโรมนัโบรำณ เชน่ 

ประตูเมือง “Kopnena Vrata” ซึง่ไดบู้รณะขึน้ใหม่ในสมยัศตวรรษที ่16 น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกบั “มหำวิหำรเซนตล์อ

เรนซ”์ ซึง่สรำ้งขึน้ในศตวรรษที ่12 ใชเ้วลำก่อสรำ้งนับสบิปี จุดเด่นของมหำวหิำรแห่งนีค้อืประตูทำงเขำ้ทีแ่กะสลกัเป็น

เร ือ่งรำวต่ำงๆ อย่ำงวจิติรตระกำรตำ น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกบั หอนำฬิกำ (Foggia And Of Clock Tower) ทีส่รำ้งขึน้

ในศตวรรษที่ 14 ชมจตัุรสัภำยในบรเิวณเมืองเก่ำ แวะถ่ำยรูปกบั ป้อมเซนตม์ำรค์ ซึง่สรำ้งขึน้ในปีค.ศ. 1430 ตัง้

ตระหง่ำนอยู่รมิชำยฝ่ังทะเลเอเดรยีตกิ ในอดตีใชเ้ป็นก ำแพงป้องกนัภยัจำกขำ้ศกึทีเ่ขำ้มำรุกรำนทำงทะเล ไดเ้วลำน ำ

ท่ำนเดินทำงสู่ เมืองสปลิท (Split) (ระยะทำง 30 กม. ใชเ้วลำเดินทำง 30 นำที) เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจำก

ซำเกรบ ซึง่อยู่ในแควน้ดลัเมเชยี อนัเป็นตน้ก ำเนิดของสุนัขพนัธุด์ลัเมเช ีย่นทีโ่ด่งดงั น ำท่ำนเทีย่วชม เมืองสปลทิ ที่

สรำ้งรำยลอ้มพระรำชวงัดิโอคลเีธีย่น ประกอบดว้ย ศำลำว่ำกำรเมืองสไตลเ์รอเนซองค ์สรำ้งในสมยัครสิตศ์ตวรรษที ่

15 อำคำรบำ้นเรอืนเก่ำแก่ต่ำงๆ ชมย่ำน People Square ศูนยก์ลำงทำงธุรกิจและกำรบรหิำร น ำท่ำน เขำ้ชม

พระรำชวงัดิโอคลีเธีย่น (Diocletian Palace) องคก์ำรยูเนสโก (UNESCO) ไดป้ระกำศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.

1979 สรำ้งขึน้จำกพระประสงคข์องจกัรพรรดดิโิอคลเีธีย่นแห่งโรมนั ซึง่ตอ้งกำรสรำ้งพระรำชวงัส ำหรบับัน้ปลำยชวีติ

ของพระองคห์ลงัจำกสละบลัลงัก ์ภำยในพระรำชวงัประกอบดว้ยวหิำรจปิูเตอร ์สุสำนใตด้นิทีม่ชี ือ่เสยีง (Catacombas) 

และวหิำรต่ำงๆ น ำท่ำนชมหอ้งโถงกลำงซึง่มีทำงเดินทีเ่ช ือ่มต่อสู่หอ้งอืน่ๆ ชมลำนกวำ้ง (Peristyle) ซึง่ลอ้มดว้ยเสำ

หนิแกรนิต 3 ดำ้น และเช ือ่มต่อดว้ยโคง้เสำทีต่กแต่งดว้ยชอ่ดอกไมส้ลกัอย่ำงวิจติร สวยงำม ชมยอดระฆงัแห่งวหิำร 

The Cathedral Belfry แท่นบูชำของเซนตโ์ดมนัิส และเซนตส์ตำดอิุส ซึง่อยู่ภำยในวหิำร  

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่  

โรงแรมทีพ่กั ATRIUM HOTEL / OR RADISSON BLU OR PRESIDENT SOLIN หรอืเทยีบเท่า 

***หำกโรงแรมทีเ่มอืงสปลทิไม่สำมำรถรองรบัคณะได ้ทำงบรษิทัจะจดัทีพ่กัทีเ่มอืงใกลเ้คยีงใหแ้ทน*** 
 

 
วนัทีเ่จด็ สตอน - ดูบรอฟนิค  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองสตอน (Ston) (ระยะทำง 186 ก.ม. ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 2.30 ช ัว่โมง)  เมืองทีต่ ัง้อยู่ทำง

ตะวนัตกเฉียงเหนือของเมอืงดูบรอฟนิค เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในเร ือ่งของหอยนำงรมและผลติภณัฑจ์ำกหอยนำงรมสดๆ 

จำกทะเลเอเดรยีติกตื่นตำตื่นใจไปกบับรรยำกำศรมิชำยฝ่ังทะเลที่มีบำ้นเรอืนหลงัคำกระเบือ้งสีแสด สลบัตำมแนว

ชำยฝ่ังเป็นระยะสู่สตอน หมู่บำ้นทีส่งบเสงีย่มตัง้อยู่รมิฝ่ังบรเิวณโคง้อ่ำวกวำ้ง เปรยีบเสมือนเป็นด่ำนหนำ้ของเมืองดูบ

รอฟนิค ในอดตีมีควำมเจรญิรุง่เรอืงจำกกำรคำ้เกลอื ดงัน้ันก ำแพงป้องกนัจงึมคีวำมจ ำเป็น ซึง่สำมำรถมองเห็นก ำแพง

โบรำณนีไ้ดจ้ำกระยะไกลในปัจจบุนั สตอนในอดตีอยู่ใตก้ำรปกครองของโรมนั จนกระทัง่ถูกท ำลำยโดยพวกโกล ผ่ำน



ชมสถำปัตยกรรมสิง่ก่อสรำ้งทำงโบรำณคด ีและรอ่งรอยของควำมเจรญิรุง่เรอืงในอดตี พรอ้มเก็บบนัทกึภำพไวเ้ป็นที่

ระลกึ  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่ พรอ้มลองชมิหอยนำงรมสดจำกฟำรม์ในเมอืงสตอน 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงเลียบชำยฝ่ังทะเลเอเดรยีติกสู่ เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค Dubrovnik (ระยะทำง 54 กม. ใชเ้วลำ

เดนิทำง 1 ชม.) ตืน่ตำตืน่ใจกบับรรยำกำศรมิชำยฝ่ังทะเล ทีม่บีำ้นเรอืนหลงัคำกระเบือ้งสแีสด สลบัตำมแนวชำยฝ่ังเป็น

ระยะๆ เมืองดูบรอฟนิคไดช้ ือ่ว่ำเป็นหน่ึงในเมืองเก่ำทีส่วยทีสุ่ดในยุโรป สมญำนำม “ไข่มุกแห่งทะเล เอเดรยีตกิ” เป็น

เมืองทีม่ีอ ำนำจทำงทะเลตัง้แต่ศตวรรษที ่13 และมีควำมเจรญิรุง่เรอืงทำงกำรคำ้ จงึไดส้รำ้งควำมยิง่ใหญ่ใหโ้ดดเด่น 

ดว้ยกำรตกแต่งพระรำชวงั สรำ้งโบสถ ์วหิำร จตัุรสั น ้ำพุ และบำ้นเรอืนต่ำงๆ และไดร้บักำรบูรณะและปรบัเปลีย่นอย่ำง

งดงำมตำมยุคสมยั เสน่หข์องเมอืงอยู่ทีเ่ขต เมอืงเกำ่ (Old Town) ซึง่ตัง้อยู่ภำยในก ำแพงโบรำณสงูตระหง่ำนโอบลอ้ม

โดยรอบ ซึง่สรำ้งในศตวรรษที ่13 เพือ่ป้องกนัภยัจำกศตัรู เชน่ อำหรบั เวเนเชยีน มำชโีดเนียน และเซริบ์ ภำยในเขต

เมอืงเกำ่เป็นทีต่ ัง้ของสถำปัตยกรรมมำกมำยและสิง่กอ่สรำ้งโบรำณตำ่งๆ องคก์ำรยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้มอืงดูบรอฟ

นิคเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979  

 
น ำท่ำน ชมทศันียภำพของเมืองดูบรอฟนิค ทีต่ ัง้อยู่ตำมรมิฝ่ังทะเลเอเดรยีตคิ ตวัเมืองเก่ำมีป้อมปรำกำรโบรำณควำม

ยำว 190 เมตรลอ้มรอบ ถือเป็นสญัลกัษณข์องเมืองทีค่วำมโด่งดงัเทียบไดก้บัแกรนดแ์คนย่อนหรอืแกรนดค์ำแนล

แห่งเวนิส น ำท่ำนเดินลอดประตู Pile Gate ทีม่ีรูปป้ันของนักบุญ เซนตเ์บลส นักบุญประจ ำเมือง เพื่อเขำ้สู่ใจกลำง

เมอืงเกำ่ ชมน ้ำพุ Onofrio ซึง่ตัง้เป็นเกยีรตแิกส่ถำปนิกผูส้รำ้งน ้ำพุแห่งนี ้น ำท่ำน ชม The Cathedral หน่ึงในโบสถ ์

เก่ำแก่ประจ ำเมืองเก่ำทีส่ะสมโบรำณวตัถุของพ่อคำ้วำณิชทีไ่ดท้ ำกำรคำ้ขำยกบัชำวเวนิสในอดีต น ำท่ำนถ่ำยรูปกบั 

หอนำฬิกำโบรำณ (Bell Tower Clock) จำกน้ันน ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกบั พระรำชวงัเรคเตอร ์(Rector’s palace) 

พระรำชวงัทีส่รำ้งขึน้โดยผสมผสำนศลิปะทัง้แบบโกธคิ เรอเนสซองสแ์ละบำโรค ไดเ้วลำน ำท่ำนแวะถ่ำยรปูกบั สปอนซำ 

พำเลส (Sponza Palace) สรำ้งขึน้โดยศิลปะแบบโกธิค เรอเนสซองส ์ในสมัยศตวรรษที่ 15 ปัจจุบนัไดใ้ชเ้ป็นที่

จดัเก็บเอกสำรและส ำนักงำนส่วนรำชกำร น ำท่ำนเดนิผ่ำนถนนสตรำดนั ถนนสำยหลกัยำวกว่ำ 398 เมตร ทีส่องขำ้ง

ทำงรำยลอ้มไปดว้ยอำคำรสไตลโ์รมนัโกธคิ และรำ้นคำ้ รำ้นกำแฟ รำ้นไอศกรมี รำ้นขำยของทีร่ะลกึต่ำงๆ มำกมำย 

อสิระใหท่้ำนชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั  

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่   
โรงแรมทีพ่กั SHERATON OR ADRIA OR VALAMAR OR CROATIA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

***หำกโรงแรมทีเ่มอืงดูบรอฟนิคไม่สำมำรถรองรบัคณะได ้ทำงบรษิทัจะจดัทีพ่กัทีเ่มอืงใกลเ้คยีงใหแ้ทน*** 

 
 



 

วนัทีแ่ปด โมสตาร ์(บอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีา) – ซาราเยโว 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโมสตำร ์(Mostar) (ระยะทำงประมำณ 150 กม. ใชเ้วลำเดินทำง 2.45 ชม) อีกหน่ึงเมือง

ประวตัิศำสตรท์ีม่ีช ือ่เสียงทำงดำ้นกำรท่องเที่ยว เป็นหน่ึงในเมืองทีส่ ำคญัของประเทศบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวีนำ มี

ขนำดเป็นอบัดบัที ่5 ของประเทศ ตัง้อยู่ในหุบเขำของแม่น ้ำเนเรตวำ (Neretva River) น ำท่ำนชมควำมงดงำมและ

ควำมเก่ำแก่ของ สะพำนโบรำณ หรอื สตำร ีมอสต ์สะพำนทีถู่กสรำ้งขึน้จำกหนิ โดยมีควำมสูงจำกระดบัน ้ำ ซึง่วดัได ้

ในชว่งฤดูรอ้นประมำณ 21 เมตร สะพำนโบรำณ สตำร ีมอสต ์(Old Bridge Stari Most) ถูกสรำ้งขึน้โดยชำวออต

โตมนัในชว่งศตวรรษที ่16 และไดถู้กท ำลำยไปในปี ค.ศ. 1993 ต่อมำในปี ค.ศ. 2004 สะพำนเก่ำและอำคำรหลำย

หลงัในเมืองเก่ำ ในบรเิวณใกลเ้คยีงก็ไดร้บักำรบูรณปฏสิงัขรณข์ึน้ใหม่ โดยไดร้บัควำมชว่ยเหลอืจำกคณะกรรมกำร

วชิำกำรระหว่ำงประเทศของยูเนสโก องคก์ำรยูเนสโก (UNESCO) ไดข้ึน้ทะเบียนสะพำนโบรำณ รวมไปถึงบรเิวณ

พืน้ทีใ่กลเ้คยีงทีสุ่ดของสะพำนใหอ้ยู่ในรำยชือ่มรดกโลกของบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวีนำเมือ่ปีค.ศ.2005 น ำท่ำนชม 

ย่ำนเมืองเก่ำ (Old Town) เพือ่ช ืน่ชมเหล่ำอำคำรบำ้นเรอืนซึง่ส่วนใหญ่ลว้นสรำ้งขึน้ในแบบสถำปัตยกรรมแบบพร-ี

ออตโตมนั ออตโตมนัตะวนัออก เมดเิตอรเ์รเนียนและยุโรปตะวนัตก น ำท่ำนเขำ้ชม มสัยดิโกสกี ้เมหเ์มด ปำซำ่ (Koski 

Mehmed Paša Mosque) มสัยดิออตโตมนัขนำดเล็กทีส่รำ้งขึน้ใหม่ในปีค.ศ. 1751 หลงัถูกท ำลำยลงชว่งสงครำม

บอสเนีย สิง่ทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดของมสัยดิ คอื หอคอยสุเหรำ่ทีต่ ัง้สูงตระหง่ำนเหนือตวัเมอืง ซึง่ว่ำกนัว่ำยอดหอคอยสำมำรถ

มองววิระยะไกลไดถ้งึ 3 กโิลเมตร 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่  

บ่ำย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองซำรำเยโว (Sarajevo) (ระยะทำงประมำณ 129 กม. ใชเ้วลำเดนิทำง 2.45 ชม. เป็นเมืองใหญ่

ทีสุ่ดและเป็นเมอืงหลวงของประเทศบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีำ มปีระชำกรอำศยัอยู่ใจกลำงเมอืงเพยีงรำว 275,000 คน 

และกระจำยตวัอำศยัอยู่รอบนอกอกีรำว 555,000 คน เมืองซำรำเยโวถูกขนำนนำมว่ำเป็น “นครเยรูซำเล็มแห่งยุโรป

และบอลขำ่น” นอกจำกนีย้งัเคยถกูจดัอนัดบัเป็นหน่ึงในเมอืงทีน่่ำมำท่องเทีย่วอนัดบัตน้ๆ โดย LONELY PLANET เมือ่

ปีค.ศ.2010 เน่ืองจำกประวตัิศำสตรค์วำมเป็นมำ ศิลปวฒันธรรม รวมไปถึงกำรผสมผสำนของสถำปัตยกรรม

หลำกหลำยรูปแบบตัง้แต่ในอดีตกำล ซึง่ไดร้บัอิทธิพลมำจำก 3 ยุคสมัยดว้ยกนั คือ ยุคจกัรวรรดิออตโตมัน ยุค

จกัรวรรดิออสเตรยี-ฮงักำร ีและยุคที่อยู่ภำยใตก้ำรปกครองของยูโกสลำเวีย เมืองซำรำเยโวเคยเป็นหน่ึงในเมือง

ศูนยก์ลำงทีม่ีส ำคญัเป็นอย่ำงยิง่ของจกัรวรรดิออตโตมนัในชว่งศตวรรษที ่15 และยงัถูกบนัทึกเป็นเมืองแรกในทวีป

ยุโรป และเมอืงทีส่องในโลก ทีม่รีถรำงไฟฟ้ำวิง่พำดผ่ำนกลำงเมอืงเมือ่ปี ค.ศ.1885  

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำในโรงแรมทีพ่กั 

โรงแรมทีพ่กั PRESIDENT หรอื HILLS HOTEL หรอื NOVOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีเ่กา้ ซาราเยโว – อสิตนับูล 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำท่ำนเขำ้ชม อุโมงคส์งครำม (War Tunnel) ที่ขุดขึน้ในชว่งสงครำมระหว่ำงบอสเนียและเซอรเ์บีย เมื่อคร ัง้ที่

บอสเนีย ตอ้งกำรแยกเป็นเอกรำชจำกยูโกสลำเวยี อุโมงคแ์ห่งนีข้ดุขึน้เพือ่ล ำเลยีงอำหำร น ้ำ เวชภณัฑ ์และกองก ำลงั

ทหำรในระหว่ำงสงครำม เป็นอุโมงคท์ีข่ดุขึน้ภำยในบำ้นหลงัเล็กๆ หลงัหน่ึงเท่ำน้ัน แต่ขดุยำวผ่ำนสนำมบนิซำรำเยโว 

เพือ่เป็นเสน้ทำงล ำเลยีง หลงัจำกทีเ่มืองซำรำเยโว ถูกกองก ำลงัเซอรเ์บยีโอบลอ้ม เพือ่ไม่ตอ้งกำรใหบ้อสเนียเป็นเอก

รำช กำรสรำ้งอุโมงคแ์ห่งนี ้ยอ้นรอยประวตัศิำสตรอ์นัน่ำสะเทอืนใจของเมอืงซำรำเยโวในชว่งสงครำมบอสเนียในอดตี  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่ 

บ่ำย  น ำท่ำนชมกลบัสู่ ย่ำนเมอืงเกำ่ BASCARSIJA อดตีเคยเป็นย่ำนบำซำรเ์กำ่แกข่องยุคออตโตมนั ปัจจบุนัเป็นถนนสำย

หลกัของเมอืงซำรำเยโว ตัง้อยู่ในส่วนเมอืงเกำ่ของซำรำเยโว ออกแบบในสไตลอ์อตโตมนั-เตอรก์ชิ เต็มไปดว้ยรำ้นคำ้

ของทีร่ะลกึ รำ้นกำแฟ บำซำรท์ีข่ำยสนิคำ้หลำกหลำยชนิด ต่อดว้ย ย่ำนเมอืงเกำ่ซำรำเยโว (STARI GRAD) ย่ำนทีม่ี



สถำปัตยกรรมหลำกหลำยสไตล ์อำทิเชน่ สถำปัตยกรรมแบบบอสเนีย ออตโตมนั ออสโตร-ฮงักำเรยีน เป็นตน้ เป็น

ที่ต ั้งของสถำนที่ส ำคัญทำงศำสนำหลำยแห่ง น ำท่ำนเขำ้ชมควำมงดงำมของ สุเหร่ำ GAZI HUSREV-BEG 

MOSQUE  ซึง่ไดช้ ือ่ว่ำเป็นสุเหรำ่แบบออตโตมนัทีส่ ำคญัทีสุ่ดในเมืองซำรำเยโว ชม มหำวหิำรประจ ำเมืองซำรำเยโว 

(THE CATHEDRAL OF JESUS HEART) เป็นมหำวิหำรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวินำ เป็นที่

ประจ ำต ำแหน่งของพระรำชำคณะของเมือง เป็นสถำปัตยกรรมแบบนีโอ-กอธคิ สรำ้งในชว่งปี ค.ศ.1884-1889  น ำ

ท่ำนแวะถ่ำยรปูกบัโบสถค์รสิตอ์อโธด็อกซท์ีส่รำ้งอย่ำงยิง่ใหญ่ภำยในบรเิวณเดยีวกนั รวมถงึโบสถข์องชำวยวิหรอืซนีำ

กอฟ ขนำดใหญ่ทีส่รำ้งอยู่ภำยในย่ำนนี ้น ำท่ำนชม สะพำนลำตนิ (LATIN BRIDGE) ซึง่เป็นจดุทีอ่ำรค์ ดยุค ฟรำนซ ์

เฟอรด์นิำนด ์(Franz Ferdinand) รชัทำยำทแห่งรำชวงศอ์อสเตรยีถูกลอบปลงพระชนมใ์นวนัที ่28 มิถุนำยน 1914 

โดยชำวซำรำเยโวนำยหน่ึง จนกลำยเป็นชนวนเหตุในกำรเกดิสงครำมโลกคร ัง้ที ่1 จำกน้ันอสิระใหท่้ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้

ทอ้งถิน่และสนิคำ้พืน้เมอืงตำมอธัยำศยั 

17.30 น. น ำท่ำนเดนิทำงสู่สนำมบนิซำรำเยโว 

***หลงัท าการเชค็อนิแลว้ อสิระใหท่้านรบัประทานอาหารค า่ภายในสนามบนิตามอธัยาศยั*** 

21.10 น. ออกเดนิทำงจำกสนำมบนิซำรำเยโวสูส่นำมบนิอสิตนับูล โดยเทีย่วบนิที ่TK1026 (ใชเ้วลำบนิ 2 ชม.) 

 บรกิำรอำหำร เคร ือ่งดืม่ และพกัผ่อน บนเคร ือ่งบนิ 

วนัทีส่บิ กรุงเทพมหานคร 

00.05 น. เดนิทำงมำถงึกรงุอสิตนับูล แวะเปลีย่นเคร ือ่ง อสิระใหท่้ำนชอ้ปป้ิงใน DUTY FREE SHOP ภำยในสนำมบนิ 

01.25 น. ออกเดนิทำงสู่ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลำบนิประมำณ 9 ช ัว่โมง)  

 สำยกำรบนิฯ มบีรกิำรอำหำร 2 รอบ คอื อำหำรค ำ่ และ อำหำรเชำ้ 

15.00 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิำพ (BON VOYAGE) 

 
10 วนั อติาล ี- โครเอเชยี - สโลวเีนีย – บอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีา 

(ไม่รวมคา่วซีา่เชงเกน้ / รวมทปิหวัหน้าทวัรแ์ละคนขบัรถแลว้)  

ราคา 76,900 บาท : 18-27 พ.ค.  

ราคา 79,900 บาท : 27 ก.ค.-5 ส.ค./ 10-19 ส.ค./ 12-21 ก.ย. 

ราคา 74,900 บาท : 5-14 ต.ค./ 10-19 ต.ค./ 17-26 ต.ค./ 19-28 ต.ค. 

อตัรำค่ำบรกิำร  (บำท)  พ.ค. ก.ค.-ก.ย. ต.ค. 

รำคำผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่หรอืเด็ก 1 ท่ำนพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 76,900 79,900 74,900 

พกัเดีย่วเพิม่ท่ำนละ 12,000 13,000 12,000 

เด็กอำยุ 2-11 ปี (เสรมิเตยีง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 74,900 77,900 72,900 

เด็กอายุต ำ่กวา่ 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) โปรดสอบถำม โปรดสอบถำม โปรดสอบถำม 

ช ัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่่ำนละ  
(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เท่ำน้ัน) 

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

ไม่เอำตั๋วเคร ือ่งบนิ BKK-IST-VCE//SJJ-IST-BKK หกัค่ำตั๋วคนื 20,000 20,000 20,000 

**รำคำอำจมกีำรปรบัขึน้ – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัทีป่รบัขึน้ลง แต่จะปรบัตำมควำมเป็นจรงิที ่

สำยกำรบนิประกำศปรบั และทีม่เีอกสำรยนืยนัเท่ำน้ัน (คดิ ณ วนัที ่8 ก.พ. 2562) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

▪ ส ำหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มีบรกิำรเฉพำะบำงโรงแรมเท่ำน้ัน กรณีเดนิทำงเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่ำน แนะน ำใหท่้ำน เปิดหอ้งพกั เป็น 

2 หอ้งจะสะดวกกบัท่ำนมำกกว่ำ 

▪ กรณีเดนิทำงเป็นตั๋วกรุป๊ หำกออกตั๋วแลว้ ไม่สำมำรถขอคนืเงนิได ้และไม่สำมำรถเปลีย่นวนัเดนิทำงได ้



▪ กระเป๋ำเดนิทำงเพือ่โหลด ท่ำนละ 1 ใบ น ้ำหนักไม่เกนิ 20 กก. กระเป๋ำถอืขึน้เคร ือ่ง (Hand carry) น ้ำหนักไม่เกนิ 7 กก.  

โปรแกรมท่องเทีย่วอติาล-ีโครเอเชยี-สโลวเีนีย-บอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีา (ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

▪ ตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบัช ัน้นักท่องเทีย่วโดยสำยกำรบนิTK (กระเป๋ำเดนิทำง น.น. ไม่เกนิ 20 กก./ท่ำน) 

▪ ค่ำภำษีสนำมบนิ, ภำษีน ำ้มนั, ประกนัภยัทำงอำกำศ 

▪ ค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงอุบตัเิหตุวงเงนิ 1,500,000 บำท และ ค่ำรกัษำพยำบำลในต่ำงประเทศวงเงนิ 2,000,000 บำท 

ค่ำรกัษำพยำบำลหลงักลบัจำกต่ำงประเทศภำยใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บำท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลมุผูท้ีอ่ำยุเกนิ 85 ปี) 

▪ ค่ำทีพ่กัตลอดกำรเดนิทำง (พกัหอ้งคู่) 

▪ ค่ำอำหำรทุกมือ้ตำมระบุ, ค่ำพำหนะ หรอืรถรบั-ส่ง ระหว่ำงน ำเทีย่ว, ค่ำเขำ้ชมสถำนที ่

▪ เจำ้หนำ้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 

▪ ค่ำทปิพนักงำนขบัรถ คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัร ์ 

อตัรานีไ้ม่รวมถงึ 

▪ ค่ำวซีำ่เชงเกน้อติำล ี(ประมำณ 3,000 บำท **อตัรำค่ำวซีำ่อำจเปลีย่นแปลงได ้ขึน้กบัอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ) 

▪ ค่ำใชจ้ำ่ยส่วนตวัอำท ิคำ่ซกัรดี, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เคร ือ่งดืม่มนิิบำร ์และค่ำใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรำยกำร 

▪ ค่ำภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางแน่นอน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ล่วงหน้ากอ่นออกเดนิทาง  

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 60 วนั ไม่เก็บค่ำใชจ้ำ่ย (หำกไม่ไดม้คี่ำใชจ้ำ่ยใดๆ เกดิขึน้)   (เมษำยน-ธนัวำคม ปีใหม่ 75 วนั) 

ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30-59 วนั หกัค่ำมดัจ ำ 35,000 บำท + ค่ำวซีำ่ (ถำ้ม)ี   (เมษำยน-ธนัวำคม ปีใหม่ 44-74 วนั) 

ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 10-29 วนั หกัค่ำมดัจ ำ 35,000 บำท + ค่ำใชจ้ำ่ยอืน่ (ถำ้ม)ี  (เมษำยน-ธนัวำคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 

ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 1-9 วนั หกัค่ำใชจ้ำ่ย 100% ของค่ำทวัร ์    (เมษำยน-ธนัวำคม ปีใหม่ 1-19วนั) 

ผูเ้ดนิทำงทีไ่ม่สำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจำกกำรยืน่เอกสำรปลอม หกัค่ำใชจ้ำ่ย 100%  

***หำกมกีำรยกเลกิกำรจองทวัร ์หลงัไดท้ ำกำรยืน่วซีำ่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรน ำเลม่พำสปอรต์ 

หมายเหต ุ: 

▪ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทำงทรำบล่วงหนำ้ 

อย่ำงนอ้ย 20 วนั กอ่นกำรเดนิทำง (หากจ านวนลูกคา้ในคณะไม่ถงึ 20 ท่าน ราคาทวัร ์เพิม่ท่านละ 4,000 บาท) 

▪ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงกำรพำเขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีปิ่ดท ำกำร โดยจะจดัหำสถำนทีท่่องเทีย่วอืน่ๆ เพือ่

ทดแทนเป็นล ำดบัแรก หรอืคนืค่ำเขำ้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทำงแทน 

▪ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ ำเป็นสุดวสิยั อำท ิกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ กำรนัด

หยุดงำน กำรประทว้ง ภยัธรรมชำต ิกำรก่อจลำจล อุบตัเิหตุ ปัญหำกำรจรำจร ทัง้นีจ้ะค ำนึงและรกัษำผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำง

ไวใ้หไ้ดม้ำกทีสุ่ด 

▪ เน่ืองจำกกำรท่องเทีย่วนีเ้ป็นกำรช ำระแบบเหมำจำ่ยกบับรษิทัตวัแทนในต่ำงประเทศ  ท่ำนไม่สำมำรถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณี

ทีท่่ำนปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในกำรใชบ้รกิำรทีท่ำงทวัรจ์ดัให ้ยกเวน้ท่ำนไดท้ ำกำรตกลง หรอื แจง้ใหท้รำบ กอ่นเดนิทำง 

▪ บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ หำกท่ำนถูกปฏเิสธกำรตรวจคนเขำ้เมือง และจะไม่คืนเงนิค่ำทวัรท์ีท่่ำนช ำระมำแลว้  

หำกท่ำนถูกปฏเิสธกำรเขำ้เมอืง อนัเน่ืองจำกกำรกระท ำทีส่่อไปในทำงผดิกฎหมำย หรอืกำรหลบหนีเขำ้เมอืง  

▪ ในกรณีที่ท่ำนจะใชห้นังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ำเงิน) เดินทำงกบัคณะ บรษิัทสงวนสิทธิท์ี่จะไม่รบัผิดชอบ หำกท่ำนถูก

ปฏเิสธกำรเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพรำะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทำงบุคคลธรรมดำ เล่มสเีลอืดหมู 

 

 

 



กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

▪ ในกรณีลูกคำ้ด ำเนินกำรเร ือ่งตั๋วเคร ือ่งบนิเองและมำเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลูกคำ้ตอ้งด ำเนินกำรมำพบคณะทวัรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรมำพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถงึหำกกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิควำมล่ำชำ้

หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสำเหตุใดๆ ก็ตำม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

▪ ในกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดนิทำงไป-กลบั หำกท่ำนตอ้งกำรเลือ่นวนัเดนิทำงกลบั ท่ำนจะตอ้งช ำระค่ำใชจ้่ำย

ส่วนต่ำงทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บโดยสำยกำรบนิ เป็นผูก้ ำหนด ซึง่ทำงบรษิทัไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิ

กำรเดนิทำง ถำ้ทำงบรษิทัไดอ้อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทำงตอ้งรอ Refund ตำมระบบของสำยกำรบนิเท่ำน้ัน (ในกรณีทีต่ ั๋ว

เคร ือ่งบนิสำมำรถท ำกำร Refund ไดเ้ท่ำน้ัน) 

▪ ท่ำนทีจ่ะออกตั๋วเคร ือ่งบินภำยในประเทศ เชน่ เชยีงใหม่ ภูเก็ต หำดใหญ่ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยก่อนเพือ่ขอค ำยืนยนัว่ำทวัรน้ั์นๆ  

ยืนยนักำรเดินทำงแน่นอน หำกท่ำนออกตั๋วภำยในประเทศโดยไม่ไดร้บักำรยืนยนัจำกพนักงำนแลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บรษิัทไม่

สำมำรถรบัผดิชอบค่ำใชจ้ำ่ยใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเคร ือ่งบนิภำยในประเทศได ้

▪ เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯแจง้แลว้ขำ้งตน้ 

โรงแรมและหอ้งพกั 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่ำนมีควำมประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีควำมแตกต่ำงกนั ซึง่อำจจะท ำให ้

ท่ำนไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนัตำมทีต่อ้งกำร หรอื อำจไม่สำมำรถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 เตยีงได ้

▪ โรงแรมหลำยแห่งในยุโรปจะไม่มเีคร ือ่งปรบัอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่ำ เคร ือ่งปรบัอำกำศทีม่จีะใหบ้รกิำรในชว่งฤดู

รอ้นเท่ำน้ัน 

▪ ในกรณีที่มีกำรจดัประชมุนำนำชำติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่ำตวั บรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นกำร

ปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

▪ กรณุำงดน ำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ำใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เคร ือ่งบนิ เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนำด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หำ้มน ำตดิตวัขึน้บนเคร ือ่งบนิโดยเด็ดขำด 

▪ วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อำท ิครมี โลช ัน่ น ้ำหอม ยำสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลำ้ เป็นตน้ จะถูกท ำกำรตรวจอย่ำงละเอยีดอกี

คร ัง้ โดยจะอนุญำตใหถ้อืขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถุงใสพรอ้มที่

จะส ำแดงต่อเจำ้หนำ้ทีร่กัษำควำมปลอดภยัตำมมำตรกำรองคก์ำรกำรบนิพลเรอืนระหว่ำงประเทศ ( ICAO ) 

▪ หำกท่ำนซือ้สนิคำ้ปลอดภำษีจำกสนำมบนิ จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดนิทำง เทีย่วบนิ จงึสำมำรถน ำขึน้เคร ือ่งได ้และหำ้มมี

รอ่งรอยกำรเปิดปำกถุงโดยเด็ดขำด 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

▪ ส ำหรบัน ้ำหนักของสมัภำระที่ทำงสำยกำรบินอนุญำตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร ือ่งบิน คือ 20-30 กิโลกรมั (ส ำหรบัผูโ้ดยสำรช ัน้

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแต่ละสำยกำรบนิ) กำรเรยีกเก็บค่ำระวำงน ้ำหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสำยกำร

บนิทีท่่ำนไม่อำจปฏเิสธได ้หำกน ้ำหนักกระเป๋ำเดนิทำงเกนิกว่ำทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 

▪ ส ำหรบักระเป๋ำสมัภำระทีท่ำงสำยกำรบนิอนุญำตใหน้ ำขึน้เคร ือ่งได ้ตอ้งมีน ้ำหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมัและมีสดัส่วนไม่เกนิ 7.5 x 

13.5 x 21.5 ส ำหรบัหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส ำหรบัหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

▪ ในบำงรำยกำรทวัรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรำฐำนได ้ทัง้นี้

ขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้ำ่ยในน ้ำหนักส่วนทีเ่กนิ 

▪ กระเป๋ำและสมัภำระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนำดใหญ่เกนิไป ไม่เหมำะกบักำรเป็นกระเป๋ำถอืขึน้เคร ือ่งบนิ (Hand carry) 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 



▪ ของมคี่ำทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ชค็ไปกบัเครือ่ง เพรำะหำกเกดิกำรสูญหำยสำยกำรบนิ

จะรบัผิดชอบชดใชต้ำมกฎไออำตำ้เท่ำน้ัน ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมำณกโิลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้ำหนักกระเป๋ำจรงิ ทัง้นีจ้ะ

ชดเชยไม่เกนิ USD 400 กรณีเดนิทำงช ัน้ธรรมดำ (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทำงช ัน้ธรุกจิ (Business) ดงัน้ันจงึ

ไม่แนะน ำใหโ้หลดของมคี่ำทุกประเภทลงกระเป๋ำใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋ำใบใหญ่เกดิกำรสูญหำยระหว่ำงกำรท่องเทีย่ว (ระหว่ำงทวัร ์ไม่ใชร่ะหว่ำงบนิ) โดยปกตปิระกนัภยักำรเดนิทำงทีบ่รษิทั

ทวัรไ์ดจ้ดัท ำใหลู้กคำ้จะไม่ครอบคลุมค่ำชดเชยในกรณีกระเป๋ำใบใหญ่สูญหำย  

▪ กรณีกระเป๋ำใบเล็ก (Hand Carry) เกดิกำรสูญหำย บรษิทัไม่สำมำรถรบัผิดชอบชดเชยค่ำเสยีหำยใหท่้ำนได ้ดงัน้ันท่ำนตอ้ง

ระวงัทรพัยส์นิส่วนตวัของท่ำน 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ประเทศอติาล ี

(ใชเ้วลำในกำรขอวซีำ่ประมำณ 15 วนัท ำกำร) 

สถำนฑตูไม่อนุญำตใหด้งึเลม่พำสปอรต์ หำกไดย้ืน่เขำ้ไปแลว้ ดงัน้ันถำ้ท่ำนรูว้ำ่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุำแจง้บรษิทัทวัรฯ์ เพือ่ขอยืน่วซีำ่

ล่วงหนำ้กอ่นกรุป๊ และใหแ้นบตัว๋เคร ือ่งบนิในชว่งทีท่่ำนจะเดนิทำงมำดว้ย 

(กำรเตรยีมเอกสำร กรณุำอ่ำนใหเ้ขำ้ใจ และเตรยีมใหค้รบ) 
 

1. หนังสอืเดนิทำง อำยุใชง้ำนได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีนำ้ว่ำงอย่ำงนอ้ย 2 แผ่น 

2. รปูถ่ำยสหีนำ้ตรง ขนำด 2 นิว้ 2 รปู พืน้ฉำกหลงัรปูตอ้งเป็นพืน้สขีำว (อย่ำถ่ำยเอง เพรำะพืน้เป็นสเีทำ ใชไ้ม่ได)้ หำ้มสวมแว่น

สำยตำ (รปูถ่ำยตอ้งถ่ำยไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน...สถำนฑตูมกีำรเทยีบรปูกบัหนำ้วซีำ่ทีเ่คยได)้  

3. ส ำเนำบตัรประชำชน  

4. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น (กรณุำถ่ำยหนำ้แรกทีม่รีำยละเอยีดบำ้นเลขทีม่ำดว้ย) 

5. ส ำเนำทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หำกมกีำรเปลีย่นค ำน ำหนำ้เป็น ...นำง... ตอ้งแนบมำ) 

6. ส ำเนำทะเบยีนหย่ำ (กรณีผูห้ญงิ.....ถำ้หย่ำและหำกมกีำรใชค้ ำน ำหนำ้เป็น ....นำง...ตอ้งแนบมำ) 

7. สูตบิตัร (กรณีเด็กต ่ำกว่ำ 20 ปีบรบูิรณต์อ้งแนบสูตบิตัรมำ)  

8. กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบรบูิรณ:์ (หำกเด็กไม่ไดเ้ดนิทำงพรอ้ม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสำรเพิม่เตมิดงันี ้ 

- เด็ก เดนิทำงกบับุคคลอืน่ บดิำและมำรดำตอ้งท ำหนังสอืแสดงควำมยินยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่ำกำรเขตหรอือ ำเภอเท่ำน้ัน 

และใหร้ะบุว่ำ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทำงกบัใคร (ระบุช ือ่) มคีวำมสมัพนัธอ์ย่ำงไรกบัครอบครวั 

- เด็ก เดินทำงกบับิดำ มำรดำตอ้งท ำหนังสือแสดงควำมยินยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่ำกำรเขตหรอือ ำเภอเท่ำน้ันและใหร้ะบุว่ำ 

มำรดำยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทำงกบับดิำ (ระบุช ือ่บดิำ)  

- เด็ก เดินทำงกบัมำรดำ บิดำตอ้งท ำหนังสือแสดงควำมยินยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่ำกำรเขตหรอือ ำเภอเท่ำน้ันและใหร้ะบุว่ำ 

บดิำยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทำงกบัมำรดำ (ระบุช ือ่มำรดำ)   

9. หลกัฐำนกำรท ำงำน (จดหมายรบัรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมำยรบัรองกำรท ำงำนใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถำนทูตและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดนิทำงเป็นเจำ้ของกจิกำร : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษิทัฯ ทีม่รีำยชือ่ผูป้ระกอบกจิกำร (อำยุไม่เกนิ 3 เดอืน) 

- กรณีผูเ้ดนิทำงเป็นเจำ้ของรำ้นคำ้ : ใชท้ะเบยีนพำณิชยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจำ้ของรำ้นคำ้ 

- กรณีพนักงำนบรษิทั : ใชจ้ดหมำยรบัรองกำรท ำงำนจำกนำยจำ้ง ระบุต ำแหน่ง ระยะเวลำกำรว่ำจำ้ง เงนิเดอืน  

- กรณีทีเ่ป็นขำ้รำชกำร : ใชห้นังสอืรบัรองจำกหน่วยงำน  

- กรณีเกษียณอำยุรำชกำร: ถ่ำยส ำเนำบตัรขำ้รำชกำรบ ำนำญ 

- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษำ ตอ้งมหีนังสอืรบัรองจำกสถำบนัศกึษำ น้ันว่ำก ำลงัศกึษำอยู่ ระบุช ัน้ปีทีศ่กึษำ  

10. หลกัฐำนกำรเงนิ :  (กรณุำเตรยีมใหถู้กตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ ส ำเนำบญัช ีเลม่เดยีวกนั) 

- หนังสอืรบัรองสถำนะทำงกำรเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรพัย ์(Saving account) ออกโดยธนำคำร ระบุช ือ่

เจำ้ของบญัช ีใหค้รบถว้น ม ีอำยุไม่เกนิ 15 วนันับจำกวนัทีจ่ะยืน่วซีำ่ 



- ส ำเนำสมุดบญัชยีอ้นหลงั 6 เดอืน นับขึน้ไปจำกเดอืนทีจ่ะยืน่วซีำ่ มียอดเงนิไม่ต ่ำกว่ำ 100,000 บำทต่อกำรรบัรอง 1 ท่ำน 

และยอดแสดงในบญัชตีอ้งไม่กำ้วขำ้มเดอืน (ปรบัสมุดและส ำเนำ 7 วนักอ่นยืน่วซีำ่) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็น สมุดบญัชอีอมทรพัยเ์ล่มเดยีวกนัเท่านัน้ ************** 

หมำยเหตุ : หำกสมุดบญัชแีสดงยอดรวมทีม่ีกำรกระโดดขำ้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เชน่จำกเดือน 1 ขำ้มไปเป็นยอดของ 

เดอืน 3 (เดอืน 2 ไม่ม)ี ท่ำนตอ้งไปขอ Bank statement จำกทำงธนำคำรแทนกำรถ่ำยส ำเนำสมุดบญัช ี

- บญัชฝีำกประจ ำ (Fixed) สำมำรถแนบประกอบได ้แต่ท่ำนตอ้งแนบบญัชอีอมทรพัย ์(Saving) มำดว้ย 

หำกตอ้งกำรใชบ้ญัชฝีำกประจ ำ ตอ้งเตรยีมดงันี ้

- หนังสอืรบัรองสถำนะทำงกำรเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชฝีำกประจ ำ (Fixed account) ออกโดยธนำคำร ระบุ

ช ือ่เจำ้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีำยุไม่เกนิ 20 วนันับจำกวนัทีจ่ะยืน่วซีำ่ 

- ส ำเนำสมุดบญัชฝีำกประจ ำ มยีอดเงนิไม่ต ่ำกว่ำ 100,000 บำทต่อกำรรบัรอง 1 ท่ำน  

หมำยเหตุ หำกตอ้งกำรรบัรองกำรเงนิใหค้นภำยในครอบครวั ตอ้งเตรยีมเอกสำรดงันี ้

- หนังสือรบัรองทำงกำรเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช ือ่เจำ้ของบญัช ีรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหใ้คร (ตอ้งระบุช ือ่ผูถู้ก

รบัรองในจดหมำยดว้ย)  

- กรุณำแนบสูติบตัร, ทะเบียนบำ้น, ทะเบียนสมรส หรอืหลกัฐำน เพื่อแสดงสถำนะ และควำมสมัพันธว์่ำเป็นคนใน

ครอบครวัเดยีวกนั 

กรณีนำยจำ้งรบัรองค่ำใชจ้ำ่ยใหลู้กจำ้ง 

- จดหมำยรบัรองจำกนำยจำ้งระบุว่ำเป็นผูร้บัรองค่ำใชจ้ำ่ย พมิพเ์ป็นภำษำองักฤษเท่ำน้ัน 

- หนังสอืรบัรองเงนิฝำก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

 (สถำนทูตไม่รบัพจิำรณำบญัชกีระแสรำยวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมำ) 

 


