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สมัผสัความคลาสสคิกบัธรรมชาตทิีง่ดงาม 1 ในยุโรปบอลข่าน 

ซาเกรบ - เมอืงโอพาเทยี - ซาดาร ์- อทุยานแหง่ชาตพิลติวเิซ ่- โทรเกยีร ์- สปลทิ  

พระราชวงัดโิอคลเีธีย่น - สตอน - ล่องเรอืชมิหอยนางรมพรอ้มไวนข์ึน้ชือ่ - ดูบรอฟนิค 

นั่งกระเชา้ชมววิพาโนรามา - คอนยคิ- โมสตาร ์- ซาราเยโว 

 

ราคาเร ิม่ตน้ 66,930.- 
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07.00 น.     พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิบรเิวณผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 น าท่านผ่านขัน้ตอนการเชค็อนิ 
09.20 น. ออกเดนิทางสู่ อสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิเตอรก์ซิแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK59 
16.15 น. เดนิทางถงึอสิตนับูล (แวะเปลีย่นเคร ือ่ง) 
18.50 น.     ออกเดนิทางสู่ กรุงซาเกรบ (Zagreb) ประเทศโครเอเชยี โดยเทีย่วบนิที ่TK1055  
19.00 น.    เดินทางถงึ สนามบนิ Zagreb Airport หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมือง พรอ้มรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย น าท่าน

เดนิทางสู่ กรุงซาเกรบ (Zagreb) น าท่านเขา้โรงแรมทีพ่กั  
โรงแรมทีพ่กัเมอืง Zagreb Grand Adriatic 4* หรอื เทยีบเท่า  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ กรุงซาเกรบ (Zagreb) ทีม่ีประวตัิศาสตรย์าวนานกว่าพนัปี ผ่านจตัุรสัทีม่ีรูปป้ันของนายพล 

“บานโจซฟิ เจลาซคิ” (Ban Josip Jelacic) ทีเ่ป็นวรีบุรุษของประเทศ น าทหารชาวโครแอตต่อตา้นฮงัการใีน
สมยัตน้ศตวรรษที ่19 ต่อดว้ยเดนิชมเขตเมอืงเกา่ตอนบนและตอนล่าง ทีเ่ช ือ่มกนัดว้ยรถราง Funicular ทีม่คีวาม
ยาวสัน้ทีสุ่ดในยุโรป น าท่านน่ังรถรางสู่ เมอืงตอนบน ของกรงุซาเกรบ ผ่านชมประตูเมอืงเกา่ ป้อมปราการโบราณ
และโบสถเ์ซนตม์ารก์ (St. Mark) ทีต่ ัง้อยู่ในเขตทีท่ าการรฐับาล โดยโบสถแ์ห่งนีม้หีลงัคาทีโ่ดดเด่นไม่ซ า้ใคร  

 
 น าท่านเดนิชมเมอืงตอนบนผ่าน ประตูหนิ (Stone Gate) ทีเ่คยเหตุการณไ์ฟไหมใ้นอดตี แต่มรีปูของพระแม่มาร ี

ยงัคงเหลอือยู่เพยีงสิง่เดยีว เป็นความมหศัจรรยท์ีรู่ปของพระแม่มารไีม่โดนไฟไหม ้ท าใหปั้จจุบนัชาวพืน้เมืองนิยม
มาไหวบู้ชา หรอืขอบคุณกบัสิง่ปาฏหิารยิท์ีเ่คยขอแลว้ไดด้ัง่ทีต่อ้งการ สงัเกตจากแผ่นหนิทีต่ดิโดยรอบจะสลกัค าว่า 
“HVALA” ทีแ่ปลว่า ขอบคุณ ในภาษาทอ้งถิน่ จากน้ันน าท่าน ชมตลาดกลางเมอืง (Dolac Market) ตลาด
กลางแจง้ทีเ่ก่าแก่ทีม่ีสสีนัสดใส ขายไมด้อก ไมป้ระดบั ผลไมร้าคาถูก และผา้ลูกไมส้วยแบบต่างๆ จนไดเ้วลาอนั
สมควร น าท่านเขา้ชมภายใน มหาวหิารเซนต ์สตเีฟ่น (St. Stephen’s Cathedral) โบสถค์าทอลกิประจ า
เมอืงซาเกรบ พรอ้มรบัฟังเร ือ่งเล่าทางประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญัของโบสถ ์เชญิท่านอสิระตามอธัยาศยักบัการเลอืกซือ้
สนิคา้และของทีร่ะลกึในย่านการคา้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอพาเทยี OPATIJA เมืองท่าตากอากาศสุดหรูของโครเอเชยีทีโ่ด่งดงัเป็นทีรู่จ้กัมาหลาย

รอ้ยปี โอปาเทยีรเ์ป็นเมืองท่าทีเ่ตบิโตมาจากหมู่บา้นประมงเล็ก ๆ ในยุคกลางก่อนจะไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นเมืองร ี
สอรท์หรใูนชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่19 เมือ่เหล่าเศรษฐจีากเมอืงรเิยกา (Rijeka) ทีอ่ยู่ใกล ้ๆ  เร ิม่ยา้ยเขา้มาตัง้ถิน่ฐาน มี
การสรา้งวลิลาและบา้นพกัตากอากาศหรหูราเรยีงกนัไปตามชายฝ่ังทะเล สาเหตุทีท่ าใหเ้มอืงนีไ้ดร้บัความนิยมจาก
ภูมิประเทศของตวัเมืองทีท่อดยาวไปตามชายฝ่ังทะเลเอเดรยีตกิมองออกไปเห็นทะเลงดงาม เมืองโอปาเทยีรร์ุง่เรอืง
ถงึขดีสุดในชว่งทีจ่กัรวรรดอิอสเตรยีเรอืงอ านาจ ราชวงศฮ์บัสบู์รก์ก็ทรงโปรดเสด็จมาพกัผ่อนทีเ่มอืงนีเ้ชน่กนั  

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคารทอ้งถิน่  
โรงแรมทีพ่กั เมอืงโอพาเทยี Grand Hotel Adriatic  หรอื เทยีบเท่า  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

วนัแรก    กรุงเทพฯ – อสิตนับูล - กรุงซาเกรบ 

วนัทีส่อง  กรุงซาเกรบ - โอพาเทยี   

วนัทีส่าม  อทุยานแหง่ยาตพิลติวเิซ ่- ซาดาร ์



  น าท่าน เขา้ชมอุทยานแห่งยาตพิลติวเิซ ่PLITVICE NATIONAL PARK ชมความงดงามของอุทยานทีไ่ด ้
รบัรองเป็นมรดกโลกในปี 1979 มีทะเลบสาบจ านวนทัง้หมด 16 แห่ง เช ือ่มต่อกนั และเน่ืองจากสภาพภูมิประเทศ
เป็นเทือกเขาที่มีระดบัสูงต ่าไม่เท่ากนั ทะเลสาบย่อย ๆ จึงวางตวัลงย่อนกนัตามเนินเขา น ้าที่ไหลไปมาระหว่าง
ทะเลสาบจงึกลายเป็นน ้าตกใหญ่นอ้ยสวยงามมาก สขีองน ้าในทะเลสาบยงัแตกต่างกนัออกไปตามแต่ละพืน้ที ่ชว่ง
ฤดู และชว่งเวลาในแต่ละวนั ทัง้สเีขยีว สฟ้ีา สคีราม สเีทา สะทอ้นแรธ่าตุสิง่มชีวีติภายในแม่น า้แต่ละชว่ง ใหท่้านเก็บ
ภาพประทบัใจกบัความสวยงามของธรรมชาต ิ 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาดาร ์(Zadar) เมืองทีม่ีประวตัศิาสตรม์ากว่า 3,000 ปี และเป็นเมืองท่าส าคญัของทะเล

เอเดรยีติคทีม่ีบทบาทมาตัง้แต่สมยัโรมนัจนถึงปัจจุบนั อดีตเมืองหลวงเก่าของภูมิภาคดลัเมเชยี (Dalmatia) ที่

ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่ปีระวตัศิาสตร ์และวฒันธรรมอนัเกา่แกม่าตัง้แต่สมยัโรมนัอกีดว้ย เมืองหลวง
เก่าแห่งนีเ้ป็นทีรู่จ้กักนัในหมู่ชาวเรอืทีม่าคา้ขายในแถบนี ้เน่ืองจากเคยเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการคา้ขายมาตัง้แต่
สมยัอดีต น าท่านชม โรมนัฟอรมั (Roman Forum) ลานประชมุกลางเมืองทีปั่จจุบนัหลงเหลือเพียงแค่ซาก
ปรกัหกัพงั ซึง่ถือว่าเป็นสิง่ก่อสรา้งทีม่ีขนาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดในฝ่ังตะวนัออกของทะเลเอเดรยีติก (Adriatic Sea) น า
ท่านชม โบสถเ์ซนตโ์ดแนท (St. Donatus Church) ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณเดยีวกนักบัโรมนัฟอรมั ซึง่เป็นโบสถไ์บ
เซนไทนท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในดลัเมเทีย สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่9 โดยตวัอาคารน้ันสรา้งแบบหลงัคาทรงกลม ใชง้าน
ส าหรบัพธิกีรรมทางศาสนา ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นอกีหน่ึงสญัลกัษณข์องเมอืงซาดารไ์ปแลว้ดว้ย ถดัไปใกล ้ๆ  กนัจะ
เป็นโบสถเ์ซนตแ์มร ี ่(St. Mary's Church) ซึง่ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นพิพิธภณัฑส์ าหรบัการเก็บงานศิลปะ วตัถุ
โบราณที่มีความส าคัญทางศาสนา  น า ท่านชม  มหาวิหารเซนตอ์นาตาเซีย  (St.  Anastasia 
Cathedral) ครสิตจกัรนิกายโรมนัคาทอลกิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในดลัเมเทยี สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่4 ถงึ 5 เป็นประจ า
เมอืงซาดาร ์แมว้่ามหาวหิารจะผ่านการถูกท าลายในสงครามมาแลว้ก็ตาม 

 
เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั เมอืงซาดาร ์KOLOVARE HOTEL   หรอื เทยีบเท่า  
 
 



เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านสู่ “เมอืงโทรเกยีร”์ (Trogir) (ระยะทาง 214 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทาง 2.30 ช ัว่โมง) เมืองสวยทีเ่ป็นมรดกโลก ระหว่างทางผ่านชมเมอืงทีม่ี
สภาพเป็นเกาะอยู่โดดเดีย่วสวยงามมีช ือ่เสยีงของโครเอเชยี คือ “เมอืงพรี
โมสเตน” (Primosten) ซึง่เป็นเมืองเล็กทีส่วยงามและเป็นเกาะเล็กๆ ใน
สมยัก่อนมีคนยกย่องใหช้าวเมืองนีเ้ป็นชาวเมืองทีม่ีความอดทนมากต่อการ
ใชช้วีติ เน่ืองจากภูมิประเทศเป็นภูเขาหนิแต่ยงัอุตสาหะปลูกพชื และท าการ
เกษตรกรรม  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  
บ่าย น าท่านชม เขตเมอืงเกา่โทรเกยีร ์ทีม่สีถาปัตยกรรมในสไตล ์กรกี – โรมนัโบราณ อาทเิชน่ ประตู เมอืงเกา่ทีไ่ดม้ี

การบูรณะขึน้ใหม่เมือ่ศตวรรษที ่16 หอนาฬกิาทีส่รา้งขึน้ในสมยัที ่14 ผ่านชม มหาวหิารเซน็ตล์อวเ์รนซ ์(St. 
Lawrence Cathedral) ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่12 ใชเ้วลาก่อสรา้งนับสบิปี ทีม่ีความงดงามดว้ยกรอบและบาน
ประตูหนิแกะสลกั มีรูปป้ันสงิโต อดมั & อฟี และรูปสลกันักบุญเซนตล์อวเ์รนซอ์งคส์ าคญั ทีผู่ส้รา้งมหาวหิารแห่งนี้

อุทศิให ้มเีวลาใหท่้านเดนิเล่นในเมอืงเกา่ เลอืกซือ้สนิคา้ทอ้งถิน่ทีร่ะลกึมากมายในเขตเมอืงเกา่โทรเกยีรแ์ห่งนี ้ 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงสปลทิ (Split) เมืองใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศโครเอเชยี มีหลกัฐาน
ทางประวัติศาสตรว์่ามีการตั้งถิ่นฐานของชนพืน้เมืองตั้งแต่สมัยกรกีโบราณ แต่มามีบทบาทส าคัญในหน้า
ประวตัศิาสตรค์อื เป็นทีต่ ัง้ของ "พระราชวงัดโิอคลเีช ีย่น" ทีส่รา้งขึน้จากพระประสงคข์องจกัรพรรดดิโิอเคลเชีย่น
แห่งจกัรวรรดโิรมนั ผูท้ีเ่ร ิม่ถ่ายโอนยุคสมยัของจกัรวรรดโิรมนัตะวนัตกสู่โรมนัตะวนัออก ในปัจจบุนัเมอืงสปลทิเป็น
แหล่งท่องเทีย่วทางดา้นประวตัิศาสตรท์ีส่ าคญัของประเทศโครเอเชยี และยงัคงเป็นศูนยก์ลางของการท่องเที่ยว
ทางดา้นทะเลของประเทศโครเอเชยีดว้ย เน่ืองจากมท่ีาเรอืทีใ่ชใ้นการเดนิทางไปเกาะแกง่ทีม่ชี ือ่เสยีงของโครเอเชยี 
เชน่ เกาะบราค ที่มีหินคุณภาพสูงที่น าไปใชส้รา้งท าเนียบขาวสหรฐัอเมรกิา และอาคารรฐัสภากรุงบูดาเปสก ์
(บางส่วน) เกาะฮวาร ์(ยูเนสโก)้ เกาะคอรช์ลู่าบา้นเกดิมาโคโปโล และเรอืขา้มฟากนานาชาตเิช ือ่มต่อกบัประเทศ
อติาล ี(เมืองแอนโคน่า) น าท่านชม เมอืงสปลทิ (Split) องคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนและประกาศใหเ้ป็นเมือง
มรดกโลก ชมศาลาว่าการเมืองสไตลเ์รอเนซองสท์ี่สรา้งในศตวรรษที่ 15 อาคารบา้นเรอืนเก่าแก่ต่างๆ ย่าน 
PEOPLE SQUARE  ศูนยก์ลางทางธุรกจิและการบรหิารเมือ่สมยัศตวรรษที ่15 อกีทัง้สิง่ก่อสรา้งทีม่ีช ือ่เสยีง เชน่ 
รูปภาพแกะสลกัสมยั VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN HALL ทีส่รา้งขึน้
ในชว่งแรกของศตวรรษที่ 15 และน าท่านชมตลาดคา้ผลไม ้และอาหาร
โดยรอบ จาก น้ันน า ท่าน  ชมด้านในพระราชว ังดิโอคลีเธี่ยน 
(DIOKLETIAN PALACE) ทีส่รา้งขึน้จากพระประสงคข์องจกัรพรรดดิโิอ
คลีเธีย่นที่ตอ้งการสรา้งพระราชวงัส าหรบับัน้ปลายชวีิตของพระองคใ์นปี 
295 ซึง่ใชเ้วลาในการก่อสรา้งถึง 10 ปี น าท่านชมหอ้งโถงกลางซึง่มี
ทางเดนิทีเ่ช ือ่มต่อสู่หอ้งอืน่ๆ ชมลานกวา้ง (PERISTYLE) ซึง่ลอ้มไวด้ว้ยเสา
หินแกรนิต 3 ดา้น และเช ือ่มต่อดว้ยโคง้เสาที่ตกแต่งดว้ยชอ่ดอกไมส้ลกั
อย่างวจิติรสวยงาม ชมยอดระฆงัแห่งวหิาร THE CATHEDRAL BELFRY แท่นบูชาของเซนตโ์ดมนัิส และเซนตส์ตา
ซอิุส ซึง่อยู่ภายในวิหารชมจตัุรสัประชาชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรูปป้ันของ GREGORY OF NIN ผูน้ า
ศาสนาคนส าคญัของโครเอเชยีในยุคศตวรรษที ่10 ซึง่เป็นฝีมือของ IVAN MESTROVIC ชา่งป้ันทีม่ชี ือ่เสยีงของ
โครเอเชยี 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคารอาหารจนี   
โรงแรมทีพ่กั เมอืงสปลทิ SAN ANTONIO HOTEL   หรอื เทยีบเท่า  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมอืงสตอน (Ston) ทีต่ ัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของเมืองดูบรอฟนิคเป็นเมืองทีม่ีช ือ่เสยีงในเร ือ่งหอยนางรม และผลิตภณัฑ ์
จากหอนนางรมจากทะเลอาเดรยีติก และชมบรรยากาศรมิชายฝ่ังทะเลที่มี
บา้นเรอืนหลงัคากระเบือ้งสแีสดสลบัตามแนวชายฝ่ังเป็นระยะทางสู่สตอน และ
หมู่บา้นทีเ่งยีบสงบ ตัง้อยู่รมิฝ่ังบรเิวณโคง้อ่าวกวา้ง ซึง่ในอดตีเคยตกอยู่ใต ้
การปกครองของโรมนัจนกระทั่งถูกท าลายโดยพวกมองโกลแผ่นดนิไหวเมือ่

วนัทีส่ี ่     โทรเกยีร ์– มหาวหิารเซน็ตล์อวเ์รนซ ์– สปลทิ-พระราชวงัดโิอคลเีธีย่น 

วนัทีห่า้    สตอน – ฟารม์หอยนางลม - ดูบรอฟนิค  - กระเชา้ไฟฟ้า 



ปี ค.ศ. 1996 แต่ก็สามารถคงอยู่มาจนไดถ้งึทุกวนันี ้นั่งเรอืชมฟารม์เลีย้งหอยนางรมทีม่ชีือ่เสยีง โดยท่านจะ
ได  ้ชิมหอยนางรมสดๆ จากฟารม์พรอ้มจิบไวนช์ ัน้ดี เมืองสตอนเป็นเมืองที่เปรยีบเสมือนตวัแทนของ
ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรมยุคกลางคอื ก าแพงเมืองโบราณ ซึง่ถูกสรา้งขึน้เพือ่ลอ้มรอบเมือง โดยก าแพงโบราณ
แห่งนีใ้ชเ้วลาในการกอ่สรา้งประมาณ 200 ปี มคีวามยาวมากกว่า 5.5 กโิลเมตร แมว้่าในอดตีน้ันตวัก าแพงเคยถูก
ระเบดิในสงคราม  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดูบรอฟนิค (Dubrovnik) ไดช้ ือ่ว่าเป็นหน่ึงในเมืองเก่าทีส่วยทีสุ่ดในยุโรป สมญานาม 

"ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรยีตกิ" ดว้ยความลงตวัของสถาปัตยกรรมและผงัเมืองทีเ่ป็นระเบียบ เป็นเมืองทีม่ีอ านาจ
ทางทะเลตัง้แต่ศตวรรษที่ 13 และมีความเจรญิรุง่เรอืงทางการคา้ จึงไดส้รา้งความยิ่งใหญ่ใหโ้ดดเด่น ดว้ยการ
ตกแต่งพระราชวงั สรา้งโบสถ ์วหิาร จตัุรสั น ้าพุ และบา้นเรอืนต่าง ๆ และไดร้บัการบูรณะและปรบัเปลีย่นอย่างงดงาม
ตามยุคสมยัอยู่ทางตอนใตข้องสาธารณรฐัโครเอเชยี เต็มไปดว้ยประวตัศิาสตร ์และมรดกทางวฒันธรรมมากมาย 
ตัง้อยู่ในภูมิประเทศทีฉ่ากหลงัเป็นเนินเขา เบือ้งหนา้ตดิกบัทะเลเอเดรยีตกิ มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ซ ึง่เมืองนีไ้ดย้งั
เป็นสถานทีถ่่ายท าหนังชือ่ดงั Game of Thrones  ท่าน ชมเมืองเก่า (Old Town) ซึง่โอบลอ้มดว้ยก าแพง
โบราณสูงตระหง่านในศตวรรษที ่13  เพือ่ป้องกนัภยัจากศตัรู เชน่ พวกอาหรบั เวเนเชยีน มาชโีดเนียน และเซริบ์
และในเขตเมืองเก่าประกอบดว้ยสิง่ก่อสรา้งโบราณ ซึง่ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก 
และเป็นเขตชมุชนเร ิม่แรกทีบ่รรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสรา้งบา้นเมืองไวต้ ัง้แต่ศตวรรษที ่7  ชมประตูเมือง (Pile 
Gate) ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตก ซึง่เป็นทางเขา้หลกัของเมืองเก่า และพืน้ทางเดนิถูกสรา้งขึน้จากหนิในปี 1537 ชม
น ้าพุโบราณทรงกลม (Onfrio Fountain) เป็นน ้าพุทีใ่ชห้ล่อเลีย้งประชากรในยามมศีกึสงคราม จากน้ันน าท่านชม
สถานที่ส าคญัต่างๆ เชน่ Franciscan Monastery และ Dominican Monastery สองวิหารในสถาปัตยกรรม
รูปแบบโกธกิ ชมพระราชวงัเรคเตอร ์(Rector’s Palace) ใหท่้านไดอ้สิระถ่ายรูปบรเิวณจตัุรสักลางเมือง (Placa 
Street) ซึง่เป็นสถานที่นัดพบประกอบกิจกรรมต่างๆ ของเมืองในอดีต อิสระใหท่้านไดถ้่ายรูปกบัเสาหินอศัวิน 
(Orlando Column) หอนาฬิกา (Bell Tower) ที่ต ัง้อยู่ปลายสุดของถนนสายหลกัสรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ. 1444  
หนา้ปัดท าดว้ยเหล็กมีความพเิศษตรงลูกกลมๆ ใตห้นา้ปัด ซึง่เป็นแทนพระจนัทรบ์อกขา้งขึน้ขา้งแรมในสมยัก่อน
และรูปป้ันของนักบุญ St.Blaise ซึง่มีโบสถป์ระจ าเมืองสไตลโ์รมาเนสกแ์ห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลงั และโบสถ ์
The Cathedral Treasury สถานทีเ่ก็บอฐัขิองนักบุญ St. Blaise รวมถึงภาพเขยีนและชิน้งานศิลปะวตัถุล า้ค่า
จ านวนมาก และผลติเหรยีญกษาปณแ์ละทองทีม่ชี ือ่เสยีง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่าน ขึน้กระเชา้ไฟฟ้า (CABLE CAR RIDE) ชมวิวพาโนรามา ของเมืองดูบรอฟนิค ท่านจะไดเ้ห็นความ
งดงามทวิทศันท์ีค่งความเป็นเอกลกัษณข์องบา้นเมอืงหลงัคาสสีม้ และความงดงามของทะเลอาเดรยีตกิ อสิระใหท่้าน
เก็บภาพประทบัใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคารอาหารจนี 

โรงแรมทีพ่กั เมอืงดรูบอฟนิค LERO HOTEL หรอื เทยีบเท่า  



เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
เดนิทางสู่ เมอืงโมสตาร ์(Mostar) เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหน่ึงของประเทศ
บอสเนียฯ ในอดีตเป็นเมืองส าคญัของอาณาจกัรออโตมนัในชว่ง 1990s 
เกดิสงคราม Croat–Bosniak (เป็นส่วนหน่ึงของสงครามบอสเนีย) ซึง่เป็น
การขดัแยง้กนัระหว่างชาวบอสเนียฯ มุสลิม กบัชาวโครแอต ณ ปัจจุบนัใน
เมืองจะเห็นรอยกระสุนทีอ่ยู่ตามตกึรามบา้นชอ่งต่างๆ หลงเหลอืจากสงคราม
อยู่ดว้ย น าท่านชมสะพาน Stari Most หรอื Old Bridge เป็นสถานที่

ส าคญั ซึง่ถอืไดว้่าเป็น landmark ของประเทศบอสเนียฯ และยงัเป็นหน่ึงใน 
UNESCO World Heritage สะพาน Stari Most เป็นสะพานสไตลอ์อโต
มนัทีพ่าดผ่านแม่น ้า Neretva มอีายุถงึ 427 ปี กอ่นทีจ่ะถูกท าลายลงในชว่ง
สมยัคราม และถูกซอ่มแซมบูรณาการขึน้มาใหม่เมื่อปี 2004 ชมบา้นตุรก ี
(Turkish House หรอื Kajtaz House) และมสัยดิ Koski Mehmed Paša 
Mosque ทีม่เีสยีงลอืว่าดา้นในสวยงามมาก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  
บ่าย  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอนยคิ เมอืงเล็กๆ อยู่ตดิรมิแม่น ้า ลอ้มรอบดว้ยหุบเขา ทีม่เีทอีกเขา PRENJ เป็นฉากหลงั 

เมืองนี้มีช ือ่เสียงเร ือ่งงานไมแ้กะสลกั ชมสะพานเก่าแก่ที่พาดผ่านแม่น ้า NERETVAL สรา้งตัง้แต่ปีค.ศ 1682 
จากน้ันระหว่างทางชมความงามของ JABLANICA LAKE สถาน่ีพกัผ่อนของนักท่องเทีย่วชว่งฤดูรอ้น จากน้ันน า
ท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาราเยโว (Sarajevo) 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคารอาหารจนี 
โรงแรมทีพ่กั เมอืงซาราเยโว NOVOTEL SARAJEVO HOTEL หรอื เทยีบเท่า  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
ซาราเยโว (Sarajevo) เป็นเมืองทีนั่บว่าใหญ่ทีสุ่ดในบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีา (Bosnia and Herzegovina) 
เป็นเมืองทีม่ีความส าคญัในหนา้ประวตัิศาสตรโ์ลก และยงัเป็นเมืองทีไ่ดร้บัอิทธพิลจาก 3 ยุคสมยั ท่านจะไดเ้ห็น
สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมที่ย ังหลงเหลือจากยุคจกัรวรรดิออตโตมัน จกัรวรรดิออสเตรยี- ฮังการ ีและ
ยูโกสลาเวยี เน่ืองจากเมือ่คร ัง้ทีร่ชัทายาทล าดบัทีห่น่ึงแห่งจกัรวรรดิออสเตรยี-ฮงัการ ีเจา้ชายฟรนัซ ์แฟรด์ีนันด ์
เสด็จเยอืนเมืองซาราเยโวพรอ้มพระชายา (ในสมยัน้ันประเทศบอสเนียฯ ยงัเป็นส่วนหน่ึงของจกัรวรรดอิอสเตรยี-
ฮงัการ)ี ไดถู้กลอบปลงพระชนมท์ี่น่ี และเป็นตน้เหตุน าไปสู่สงครามโลกคร ัง้ที่ 1 ชมสะพานลาติน หรอื Latin 
Bridge ตรงนีค้อืจุดลอบปลงพระชนมร์ชัทายาทล าดบัทีห่น่ึงแห่งจกัรวรรดอิอสเตรยี-ฮงัการ ีอสิระใหท่้านเดนิเล่น
เก็บภาพตามอธัยาศยั น าท่านเขา้ชมความงดงามของ สุเหรา่ GAZI HUSREV-BEG MOSQUE ซึง่ไดช้ ือ่ว่า
เป็นสุเหร่าแบบออตโตมันที่ส าคัญที่สุดในเมืองซาราเยโว ชม มหาวิหารประจ าเมืองซาราเยโว (THE 
CATHEDRAL OF JESUS HEART) เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวินา เป็นที่

ประจ าต าแหน่งของพระราชาคณะของเมอืง เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-กอธคิ สรา้งในชว่งปี ค.ศ.1884-1889 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

น าท่านสู่ย่าน BASCACIJA จตัุรสักลางเมอืงอนัเก่าแก่ ซ ึง่เป็นศูนยก์ลางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม อดตีเคยเป็น
ย่านบาซารเ์ก่าแก่ของยุคออตโตมนั ปัจจุบนัเป็นถนนสายหลกัของเมืองซาราเยโว ตัง้อยู่ในส่วนเมืองเก่าของ
ซาราเยโว ออกแบบในสไตลอ์อตโตมนั-เตอรก์ชิ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ของทีร่ะลึก รา้นกาแฟ บาซารท์ี่ขายสินคา้
หลากหลายชนิด ต่อดว้ย ย่านเมอืงเก่าซาราเยโว (STARI GRAD) ย่านทีม่ีสถาปัตยกรรมหลากหลายสไตล ์
อาทิเชน่ สถาปัตยกรรมแบบบอสเนีย ออตโตมนั ออสโตร-ฮงักาเรยีน เป็นตน้ เป็นที่ต ัง้ของสถานที่ส าคญัทาง
ศาสนาหลายแห่ง 

 

วนัทีห่ก   โมสตาร ์- ซาราเยโว    

วนัทีเ่จด็     ซาราเยโว   - อสิตนับูล 



ไดเ้วลาสมควร น าท่านออกเดนิทางสู่ สนามบนิซาราเยโว   
14.20 น. ออกเดนิทางสูอ่สิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิที ่TK 1024 
17.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับูล แวะพกัเปลีย่นเคร ือ่ง  
20.05 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TK 64 

09.25 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

หรอื 
(กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางเดอืนมนีาคม 2563 เป็นตน้ไป) 

 

19.35 น. ออกเดนิทางสูอ่สิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิที ่TK 2021 
21.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิอสิตนับูล แวะพกัเปลีย่นเคร ือ่ง  

01.25 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 
15.00 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

********************************** 
 

อตัราคา่บรกิาร//ก าหนดการเดนิทาง 2563 
ก าหนดการเดนิทาง ( ก.พ-ธ.ค  2563 ) ราคา/ บาท 

กมุภาพนัธ ์63 
8-15 ก.พ  
มนีาคม 63 
21-28 ม.ีค /28 ม.ีค-04 เม.ย 

 

66,930.- 

เมษายน 63 
4-11 เม.ย /11-18 เม.ย /12-19 เม.ย /13-20 เม.ย /14-21 เม.ย /  
15-22 เม.ย / 16-23 เม.ย / 17-24 เม.ย / 18 – 25 เม.ย /  
24 เม.ย-1 พ.ค / 25 เม.ย – 02 พ.ค / 30 เม.ย - 7 พ.ค  

69,999.- 

พฤษภาคม 63 
1-8 พ.ค /2-9 พ.ค / 3-10 พ.ค / 8-15 พ.ค / 9 – 16 พ.ค /  
15-22 พ.ค /22–29 พ.ค / 29 พ.ค-5 ม.ิย / 30 พ.ค-6 ม.ิย 

66,930 

มถินุายน 63 
5-12 ม.ิย / 6-13 ม.ิย / 12-19 ม.ิย / 13-20 ม.ิย /19-26 ม.ิย / 
26 ม.ิย-3ก.ค 

66,930 

กรกฎาคม 63 
3-10 ก.ค / 4-11 ก.ค / 24-31 ก.ค / 25 ก.ค-1ส.ค   
สงิหาคม 63 
7-14ส.ค / 8-15 ส.ค 
กนัยายน 63 
11-18 ก.ย / 12-19 ก.ย 

66,930 

ตลุาคม 63 
2-9 ต.ค / 9-16 ต.ค / 10-17 ต.ค / 16-23 ต.ค / 17-24 ต.ค /  
22-29 ต.ค / 24-31 ต.ค / 30ต.ค-6พ.ย 
พฤศจกิายน 63 
6-13 พ.ย / 07-14 พ.ย / 13-20 พ.ย / 14-21 พ.ย / 20-27 พ.ย / 
21-28 พ.ย  

 
 

69,999.- 

พกัเดีย่วเพิม่ 9,800.- 
 

หมายเหตุ : ราคานี้เป็นราคาพิเศษส าหรบัผูเ้ดนิทาง 25 ท่านขึน้ไป ไม่มีราคาเด็ก กรณีผูเ้ดนิทางไม่ครบตาม
จ านวน บรษิทัขอเกบ็คา่ใชจ้า่ยเพิม่ท่านละ 3,900 บาท   

วนัทีแ่ปด     อสิตนับูล  - กรุงเทพฯ 

วนัทีแ่ปด     อสิตนับูล  - กรุงเทพฯ 



*******ต ัว๋เป็นต ัว๋โปรโมช ัน่ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด*้****** 
อตัรานีร้วม  
• ต ัว๋เครือ่งบนิ ไป – กลบั (ช ัน้ ECONOMY) สายการบนิTURKISH AIRLINES และภาษีสนามบนิทุกแห่ง  
• ค่าทีพ่กัระดบั 4 ดาว ตลอดการเดนิทางตามทีร่ะบุ 
• ค่าธรรมเนียมวซีา่โครเอเชยี 
• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์ 
• ค่าพาหนะในระหว่างน าเทีย่วทัง้หมดตามทีร่ะบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถขบัเกนิ 12 ช ัว่โมง/วนั) 
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุ ในรายการทวัร ์ 
• หวัหนา้ทวัรท์ีม่ปีระสบการณแ์ละช านาญเสน้ทางบรกิารอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• ค่าธรรมเนียมทปิคนขบัรถต่างประเทศและหวัหนา้ทวัร ์
• ค่าประกนัการเดินทางของบรษิทัไทยวิวฒันป์ระกนัภยั WORLD WILD BASIC PLAN โดยคุม้ครองการสูญเสียชวีิต/

อวยัวะจากอุบตัเิหตุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอายุมากกว่า 18 ปี นอ้ยกว่า 75 ปี ไม่เกนิ 2,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล
ในต่างประเทศไม่เกนิ 2,000,000 บาท –  
หากมีความประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหาย ตลอดจนความล่าชา้ของสมัภาระและ
เทีย่วบนิ กรณุาสอบถามทางบรษิทั 

อตัรานีไ้ม่รวม   
• ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % กรณีออกใบก ากบัภาษี 
• ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั เชน่ อาหารและเคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ / ค่าซกัรดี / ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  
• ค่าพนักงานยกกระเป๋า ใบละ 2 ยูโร/ใบ/คร ัง้ 
• ค่าใชจ้า่ยเดนิทางเดนิทางไป-กลบัเพือ่ยืน่วซีา่สถานทูตแต่ละแห่ง 
• ค่าแปลเอกสารตามทีส่ถานทูตแจง้ 

เงือนไขการจองทวัร ์

จองทวัรแ์ละช าระเงิน  
กรณุาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าล่วงหนา้ 30,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัทีจ่อง ซึง่เงนิมดัจ า
ดงักล่าวจะเป็นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืล่วงหนา้ 20 วนัก่อนการเดนิทาง หากท่านไม่ช าระ
เงนิส่วนทีเ่หลอืตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข  
การยกเลกิ 
• แจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงินมดัจ าท ัง้หมด  
• แจง้ล่วงหน้า 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจ าท่านละ 15,000 บาท  
• แจง้ล่วงหน้า 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจ าท่านละ 30,000 บาท  
• แจง้ล่วงหน้า 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ใชจ้า่ยท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
• แจง้ล่วงหน้า 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ด าเนินการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
• ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง ถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงินท ัง้หมด 
- หากท่านยกเลกิการเดนิทางอนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดร้บัการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ ไม่ว่าดว้ย

เหตุผลใดๆ ก็ตาม อนัเป็นการพจิารณาของสถานทูต ซึง่การยกเลกิเฉพาะบุคคล หรอืยกเลกิพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถ้อืเป็นการ
ยกเลกิตามเงือ่นไขของวนัเวลาทีย่กเลกิดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีทีท่่านไม่แน่ใจว่าจะไดร้บัการพจิารณาอนุมตัวิซีา่จากทาง
สถานทูต ทางบรษิทัขอแนะน าใหท่้านยืน่ขอวีซา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเรว็กว่าการยืน่ขอวีซา่แบบกรุป๊ และอาจมีค่าใชจ้่าย
เพิม่เตมิ 

- หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวีซา่เขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และผลวซีา่ของ
ท่านไม่ผ่าน บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหนา้
กอ่นการเดนิทาง 15 วนั และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการท่องเทีย่ว รวมทัง้ไม่สามารถรบัผดิชอบจากกรณีทีเ่กดิเหตุ
จ าเป็นสุดวสิยัดงันี ้การล่าชา้ของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อุบตัเิหตุ โดยสทิธปิระโยชน์
ของท่านจะไดร้บัจากการซือ้ประกนัเพิม่เตมิแบบ WORLD WIDE PLUS GOLD PLAN ของบ.ไทยววิฒันป์ระกนัภยัทีร่ะบุ
ความรบัผดิชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ท่าน้ัน ทัง้นี ้จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หไ้ดม้ากทีสุ่ด และ
ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิ
กฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระมาแลว้ 

 

 
 



กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Join Land ) 
ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร ือ่งตั๋วเคร ือ่งบินเอง และมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Land) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัรด์ว้ย
ตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทีย่วบินของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้ 
หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 
ต ัว๋เครือ่งบนิ  
- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนัไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางกลบั  
- การจดัทีน่ั่งของกรุป๊เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
- กรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษิทัไดด้ าเนินการออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ไม่สามารถคนืเงนิไดทุ้กกรณี  
- ส าหรบัทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคุณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ีรา่งการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัดมีาก และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีที่

เคร ือ่งบนิเกดิเหตุการณฉุ์กเฉิน หรอืมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักของประตูประมาณ 20 กโิลกรมั) และ
ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาดา้นสุขภาพ และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิของสายการบนิ ตอนเวลา
เชค็อนิเท่าน้ัน และมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ  

- ในกรณีหากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านตดิต่อเจา้หนา้ทีก่่อนออกบตัร
โดยสารทุกคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ  
คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรบัค่าธรรมเนียม ณ วนัที ่10 ก.ค 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิในภายหลงั ถอืเป็นค่า
ทวัรส์่วนเพิม่ทีท่างบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัทีอ่อกตั๋ว 
โรงแรมและหอ้งพกั  
หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 
Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกต่างกนั ซึง่อาจจะท า
ใหท่้านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร ือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่ีอุณหภูมิต ่า 
เคร ือ่งปรบัอากาศทีม่ีจะใหบ้รกิารในชว่งฤดูรอ้นเท่าน้ัน ในกรณีทีม่ีการจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรม
สูงขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น 
Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรดั และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่
ละโรงแรมน้ัน ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่าน
สามารถจา่ยเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้
สถานทีเ่ขา้ชม  
การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมน้ัน ๆ ปิดท าการ หรอื 
ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได ้ทาง
บรษิทัจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารของสถานทีน้ั่น ๆ  หรอื สลบัโปรแกรมเพือ่ใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักลา่ว
ได ้แต่หากมีการล่าชา้ หรอืเหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทาง
บรษิทัฯจะไม่มกีารคนืเงนิใดใหแ้กท่่าน เน่ืองจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้  
สมัภาระและคา่พนกังานยกกระเป๋า  
- ค่าทวัรไ์ม่ไดร้วมค่าขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม หากท่านมปีระสงคต์อ้งการใชบ้รกิาร สามารถแจง้หวัหนา้ทวัร ์

และช าระค่าบรกิารใหก้บัโรงแรมใบละ 2 ยูโร / คร ัง้ 
- ส าหรบัน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร ือ่งบิน คอื 20 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารช ัน้

ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฏเิสธได ้
- ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เคร ือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+ยาว+

สูง ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 
- ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในน ้าหนักส่วนทีเ่กนิ 
- บรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นความรบัผิดชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสีย สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ซึง่ความ

รบัผดิชอบใหเ้ป็นไปตามกรมธรรมข์องบ. ไทยววิฒันป์ระกนัภยั 
อืน่ๆ เพิม่เตมิ  
- หากกรณีในครอบครวัของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวก

ในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวั
ของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

- ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดินทางกบัคณะ บรษิทัสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏเิสธการเขา้ หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกตนัิกท่องเทีย่วจะใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดาเล่มสเีลอืดหมู
เท่าน้ัน 

 



**เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขทีบ่รษิทัแจง้ไวแ้ลว้** 
 

ขอ้มูลในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 
1. ทางสถานทูตมีการแจง้เงือ่นไขการเตรยีมเอกสารในการขอยืน่วซีา่ ดงัน้ันควรเตรยีมเอกสารตามทีส่ถานทูตแจง้เงือ่นไขมา 

หากท่านเตรยีมเอกสารไม่ครบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนท าใหไ้ม่สามารถยืน่วีซา่ได ้หรอืถูกปฏเิสธการอนุมตัวิซีา่ ทาง
บรษิทัสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

2. การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลาง และคอย
บรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่าน้ัน อตัราค่าธรรมเนียมวซีา่ทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ หากท่านถูกปฏเิสธ
การขออนุมตัวิซีา่ ทางสถานทูตไม่คนือตัราค่าธรรมเนียมในการยืน่วซีา่ และสถานทูตมสีทิธิไ์ม่แจง้สาเหตุการปฏเิสธวซีา่ 

 

เอกสารขอวซีา่ 
วซีา่ใชเ้วลาพจิารณาประมาณ 15 วนัท าการ ในกรณีทีส่ถานทูตก าหนดวนันดัหมายยืน่วซีา่กรุป๊  

หากท่านใดไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิท่านละ 1500 บาท  
และสถานทูตไม่อนุญาตใหด้งึเล่มพาสปอรต์ หากไดย้ืน่เอกสารเขา้ไปแลว้  

เอกสารสว่นตวั 
▪ หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือนหากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ยเพื่อ

ประกอบการพจิารณาวซีา่ 
▪ รูปถ่ายสีขนาด กวา้ง 3.5 x สูง 4 ซ.ม. จ านวน 2 รูป และฉากหลงัตอ้งเป็นสขีาว

เท่านัน้   ส่วนของใบหน้าจากศรีษะถงึคางตอ้งยาว 3.5 ซ.ม. อายุการใชง้านไม่เกนิ 
6  เดอืน (ไม่สวมแว่นตาทุกชนิด) 

▪ ส าเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประจ าตวัประชาชนพรอ้มหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อได ้(เบอร ์
มอืถอื) 

▪ ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอื ใบหย่า และใบมรณะ (ถา้ม)ี 
▪ ใบเปลีย่นชือ่-สกุล (ถา้ม)ี 
▪ ส าเนาบตัรขา้ราชการ/ ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ (ในกรณีทีป่ลดเกษียณแลว้)/ ส าเนาบตัรนักศกึษา  
หลกัฐานการท างาน  
▪ กรณีเป็นพนกังานบรษิทั หนังสอืรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่อายุไม่เกนิ 30 วนั (ฉบบัจรงิภาษาองักฤษ) จะตอ้ง

ระบุ ระบุวนัเร ิม่เขา้งาน / อตัราเงนิเดอืน / ต าแหน่งงาน / พรอ้มระบุชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางท่องเทีย่ว หลงัจากน้ันจะ
กลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลางาน (ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM 
IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) 

▪ กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ เตรยีมส าเนาทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณิชย ์หรอืหนังสอืรบัการจดทะเบยีนการคา้ทุกหนา้ 
พรอ้มหนา้วตัถุประสงค ์คดัส าเนาไม่เกนิ 3 เดอืนนับตัง้แต่วนัทีก่รุป๊ออกเดนิทาง 

▪ กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ แตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนการคา้ ใหท้ าหนังสอืรบัรองตวัเอง โดยระบุประเภทงานทีป่ระกอบการและ
ทีต่ ัง้รวมถงึระยะเวลาในการเปิดกจิการ  

▪ ขา้ราชการ จะตอ้งมจีดหมายรบัรองจากตน้สงักดั อายุไม่เกนิ 30 วนั โดยจะตอ้งระบุต าแหน่ง-วนัเร ิม่งาน-เงนิเดอืน (ฉบบัจรงิ
ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) ระบุวนัเร ิม่เขา้งาน / อตัราเงินเดือน / ต าแหน่งงาน / พรอ้มระบุชว่งเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทาง
ท่องเทีย่ว หลงัจากน้ันจะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลางาน (ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) จดหมายรบัรองการท างาน
ใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) 

▪ นักเรยีน / นักศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาจากสถาบนั อายุไม่เกนิ 30 (ฉบบัจรงิภาษาองักฤษ) เท่าน้ัน ระบุช ือ่ 
ระดบัการศกึษา ชือ่สถาบนัการศกึษา ใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) 

หลกัฐานการเงิน 
▪ ส าเนาถ่ายสมุดเงนิฝากยอ้นหลงั 6 เดอืน ตอ้งเป็นบญัชเีงนิฝากแบบออมทรพัย ์หรอืบญัชฝีากประจ าเท่าน้ัน กรุณาปรบัยอด

สมุดเงนิฝากใหเ้ป็นเดอืนปัจจบุนันับตัง้แต่เดอืนทีม่กีารเรยีกเก็บเอกสาร อพัเดทกอ่นยืน่วซีา่ 7 วนั นับจากวนันัดยืน่วซีา่ บญัชี
จะตอ้งม ี100,000 บาทขึน้ไปเท่าน้ัน พรอ้มแนบส าเนาหนา้บญัชหีนา้แรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัช ี(หากมกีารต่อเล่ม กรณุาส าเนา
หนา้แรกทีม่ีช ือ่เจา้ของบญัชขีองเล่มแต่ละเล่มทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิฝากเป็นปัจจบุนั) ในวนัทีย่ืน่วซีา่ตอ้งน า BANK 
BOOK เล่มจรงิไปดว้ย 

** สถานทูตไม่รบัพจิารณาสมุดเงินฝากกระแสรายวนัและพนัธบตัร ในทุกกรณี** 
▪ หนังสอืรบัรองจากธนาคาร BANK GUARANTEE ขอกอ่นยืน่วซีา่ 7 วนั นับจากวนันัดยืน่วซีา่ (ฉบบัจรงิเป็นภาษาองักฤษ) 

ใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) 
▪ หากมีการรบัรองค่าใชจ้่ายใหก้บัผูอ้ืน่ จะตอ้งไปท า BANK GUARANTEE ทีธ่นาคาร โดยตอ้งใส่ชือ่นามสกุลตามหน้า

พาสปอรต์ของผูร้บัรองและผูถู้กรบัรองใน BANK  GUARANTEE  ดว้ย 

BY Finn air 



▪ กรณีทีม่ีบรษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด ทางบรษิทัท่านตอ้งออกจดหมายอกี
ฉบบัเพือ่แสดงความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุช ือ่ผูเ้ดนิทาง วนัเดนิทางไปกลบั พรอ้ม
ระบุเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางคร ัง้นีใ้นจดหมายดว้ย (ฉบบัจรงิเป็นภาษาองักฤษ) 

กรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี 
▪ ส าเนาสูตบิตัร (ในกรณีทีอ่ายุยงัไม่ครบ 20 ปีบรบูิรณต์อ้งแนบมาดว้ย) 
▪ หนังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยั (ฉบบัจรงิภาษาองักฤษ) พรอ้มส าเนาบตัรนักศกึษา 
▪ เด็กอายุต ่าว่า 20 ปีบรบูิรณ ์ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา-มารดา หรอืเดนิทางๆ ไปกบัท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าหนังสอืยนิยอม

อนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากทางอ าเภอโดยทีบ่ิดา-มารดาจะตอ้งไปยืน่เร ือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตให ้
บุตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัอกีท่านหน่ึงได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรอืเขต โดยมีนายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชือ่
และประทบัตราจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง 

*** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน
จะถูกปฏเิสธวซีา่สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร ัง้ 
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษิทัขอความรว่มมือในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นีท้างบรษิทัจะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิม่เตมิ ทางบรษิทัใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
*** กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
*** เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั จะขอถอื
ว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
*** กรณีมีการขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยืน่วซีา่ ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหนา้ แต่หากกรณี
ท่านทีต่อ้งใชห้นังสอืเดินทางก่อนก าหนดวนัยืน่วซีา่ และท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านน้ันจะตอ้งมายืน่
เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเชน่เดยีวกนั 
*** ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพรอ้ม และมีความประสงคท์ีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุ
เท่าน้ัน การปฏเิสธวซีา่อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอม หรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่ว ทางบรษิทั
ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ และจะคนืใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรม
การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะค านึงถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั  

 
กรุณากรอกขอ้ความในเอกสารดา้นล่างนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



***กรุณากรอกรายละเอยีดตอ่ไปนีใ้หค้รบถว้น เป็นภาษาองักฤษ เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง*** 
 
ชือ่ - นามสกลุ (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้หนังสอืเดนิทาง) 

ชือ่ (MR./MRS./MISS) …………………………………….………………………………………………………………………… 

นามสกลุ......................................................................................................................................................................... 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ...........................จงัหวดั.........................................ประเทศ...........................สญัชาต.ิ....................... 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง......................................วนัทีอ่อก.................................วนัหมดอายุ..................................... 

สถานภาพ [  ] โสด[  ] แตง่งาน [  ] หย่า[  ] หมา้ย 

[  ] ไม่จดทะเบยีน [  ] จดทะเบยีน  

ชือ่คู่สมรส............................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.............................................รหสัไปรษณีย.์.........................โทรศพัทบ์า้น.........................................มอืถอื.............................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

............................................รหสัไปรษณีย.์.........................โทรศพัทบ์า้น.........................................มอืถอื.............................................. 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

.................................................................................................................................................................................................................... 

ต าแหน่งงาน............................................................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

.....................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศพัท.์.......................................... 

***กรุณากรอกขอ้มูลตอ่ไปนี*้** 

ท่านเคยเดนิทางเขา้เขตประเทศเชงเกน้ (Schengen States Area) ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมาหรอืไม ่

[  ] ไม่เคย  [  ] เคย  

เมือ่วนัที ่1 ....../....../...... - ....../....../......, 2 ....../....../...... - ....../....../......, 3 ....../....../...... - ....../....../...... 

(กรอก วนั/เดอืน/ปี ตามวนัทีอ่อก / หมดอายุวซีา่ โดยเรยีงจากปีลา่สดุยอ้นหลงัไป 3 ปี เชน่ 01/01/13 - 01/03/13)  

บุคคลทีเ่ดนิทางไปดว้ย (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

1. ชือ่-นามสกลุ.......................................................................ความสมัพนัธ.์........................................ 

2. ชือ่-นามสกลุ.......................................................................ความสมัพนัธ…์………………………………..…. 

หมายเหต:ุ 
1. กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ  
2. ในกรณีทีเ่อกสารส่งถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ อาจท าใหท่้านเกดิความไม่สะดวก

ในภายหลงั ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ทีนี่ ้(โปรดท าตามระเบยีบอย่างเครง่ครดั) 
 
 


