ออสเตรีย - สโลวีเนีย – โครเอเชีย
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
สายการบิน
โรงแรม
อาหาร
รถโค้ช
มัคคุเทศก์
หมายเหตุ
จุดเด่น :

ออสเตรียน แอร์ไลน์ กลุม่ สตาร์อลั ไลแอนซ์
มาตรฐานยุโรปทุกเมือง รับประกัน (8 คืน)
เช้าแบบอเมริกนั กลางวัน - คํา่ แบบยุโรปและเอเชียอย่างดี (อาหารพื้นเมืองส่วนใหญ่ในโครเอเชียเป็ นอาหาร
ทะเลสไตล์อติ าเลีย่ น ดี อร่อย (ปลาทูน่า, แซลมอน, เทราท์, หมึก, หอย, กุง้ มังกร รับประกันคุณภาพ)
มาตรฐานยุโรป 40 - 48 ทีน่ งั ่ / ค่าทัวร์รวมทิปพนักงานขับรถแล้ว (2 ยูโร/คน/วัน)
ชํานาญเส้นทางแน่นอน
รับประกันคุณภาพ เพราะเรามีทวั ร์ไปแถบนี้เป็ นประจํา
แกรนด์บอลข่าน หรือโปรแกรมเลาะเลียบทะเลเอเดรียติก นอกจากทีเ่ ทีย่ วสวยๆ แลว้ ยังรวบรวมสถานที่ ทีเ่ ป็ น
มรดกโลกของยู เนสโก (UNESCO) ไว้ 9 แห่ง อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ (PLITVICE NATIONAL
PARK) เมืองดู บรอฟนิค (DUBROVNIK)
เมืองโมสตาร์ (MOSTAR) เมืองโทรเจียร์ (TROGIR)
มหาวิหารเซนต์ เจมส์ (ST. JAMES) แห่งเมืองซีบนี ิค (SIBENIK) พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (DIOCLETIAN)
แห่งเมืองสปลิท (SPLIT) เมืองกราซ (GRAZ) เมืองบลากายจ์ (BLAGAJ) เมืองโพซิเทล (POCITELJ)

วันแรก
21.00 น.
23.45 น.

กรุงเทพฯ
พร้อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 4) เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์
ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยเทีย่ วบินที่ OS 026

วันที่สอง
05.35 น.

เวียนนา - กราซ - เบลด (สโลวีเนี ย)
ถึงสนามบินกรุงเวียนนา (VIENNA) นครหลวงแสนสวยของออสเตรีย หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรแล ้ว เดินทางสูโ่ รงแรม NH AIRPORT เพือ่ รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ต์
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เมืองกราซ (GRAZ / 2 ชม. 20 นาที) เมืองสวยของออสเตรีย ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก
ให้เป็ นเมืองหลวงแห่งศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของประเทศ ในอดีตเมืองกราซ
เป็ นเมืองหน้าด่านทีม่ ปี ้ อมปราการอันแข็งแกร่งไว้ป้องกันการรุกรานจากพวกเติรก์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

เทีย่ ง

96 Narathiwas Soi 8, Narathiwasrachanakarin Road, Sathorn, Bangkok 10120 Tel. (662)6764848 Fax.(662)6764644 e-mail.:sales@unity2000tour.com
96 นราธิวาส ซอย 8 ถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ สาทร กรุ งเทพฯ 10120 โทร.(662)6764848 แฟ็ กซ์ (662)6764644
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นําท่านชมเมืองกราซ เมืองศิ ลปวัฒนธรรมแห่ ง ยุโรป (CULTURA
CITY OF EUROPE) ที่มก
ี ารผสมผสานระหว่างความคลาสสิค
ของเมืองเก่าและทันสมัยของเมืองในศตวรรษที่ 20 ได้อย่างลงตัวทีส่ ุด
ผ่านชมโบสถ์ประจําเมือง แต่เดิมเคยเป็ นคฤหาสน์ท่ใี หญ่โตหรูหรา
สร้างขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 1981 - 2007 โดยพระเจ้าฟรีดชิ ที่ 3 และ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2329 ได้ถวายให้เป็ นโบสถ์สาํ หรับราชสํานัก ให้ท่านได้มเี วลาเดินเล่นในตัวเมืองน่ารัก
ท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามกลางหุบเขา แลว้ ออกเดินทางสู่เมืองเบลด
(BLED / 2 ชม. 30นาที)
ประเทศสโลวีเนีย (SLOVENIA) เมืองเล็กๆ ซึง่ เคยได้รบั รางวัลชนะเลิศรีสอร์ทของโลก ตัง้ อยู่รมิ ทะเลสาบ
ALPS MOUNTAIN
เบลดที่ง ดงาม แวดล อ้ มด้ว ยธรรมชาติข องขุน เขาแอลป์ ท่ีเ รีย กว่า JULIAN
ถูกขนานนามว่าไข่มกุ แห่งเทือกเขาแอลป์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม PARK หรือระดับเดียวกัน
เบลด - โพสทอยน่ า - ลุบเบลียนา
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด ซึ่งโดดเด่ นด้วยเกาะกลางทะเลสาบ
ที่ลอ้ มรอบด้วยนํา้ ทะเลสีเขียวมรกต บนเกาะเป็ นที่ตงั้ ของโบสถ์ประจําเมืองอันศักดิ์สทิ ธิ์
สร้างในศตวรรษที่ 11 เล่ากันว่าหากคู่สมรสคู่ใดได้มาโยกระฆังในโบสถ์จะมีชวี ติ คู่ยนื ยาว
โดยเจ้าบ่าวจะต้องอุม้ เจ้าสาวขึ้นบันไดมาจากท่าเรือจนถึงประตูโบสถ์ เบลดเริ่มมีช่อื เสียง
สําหรับนักท่องเทีย่ วตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2428 เมือ่ แพทย์ชาวสวิสชื่อ DR. ARNOLD RIVLI
เห็นคุณค่าของอากาศที่แสนบริสุทธิ์ของเมืองนี้ ได้ยา้ ยมารักษาคนไข้ท่เี มืองนี้และใช้ชวี ติ อยู่ท่เี มืองนี้เป็ นเวลา
ถึง 50 ปี นอกจากนั้น จัก รพรรดิ นโปเลีย นแห่ ง ฝรัง่ เศสยัง เคยใช้เ ป็ น สถานที่พ กั ผ่ อ น ริ ม ทะเลสาบ
ยังมีคฤหาสน์ของนายพลติโต อดีตผูน้ าํ และผูร้ วมชาติยูโกสลาเวีย ซึง่ ใช้เป็ นทีร่ บั แขกบ้านแขกเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเดินทางสู่ถ้าํ โพสทอยน่ า (POSTOJNA CAVERNS / 1 ชม.
15 นาที) เป็ นถํา้ ทีส่ วยทีส่ ุดในยุโรป มีอายุเก่าแก่กว่า 2 ลา้ นปี มีความ
ยาวภายในถํา้ ถึง 27 กิโลเมตร นําท่านเข้าชมภายในถํา้ โดยขบวนรถราง
ไฟฟ้ า ผ่านลําธาร เขื่อนเก็บนํา้ ใต้ดินภายในถํา้ ภายในถํา้ มีหินงอก
หินย้อยหลากหลายแบบและสีสนั สวยงามสุดพรรณนา มีหอ้ งต่างๆ
ภายในถํา้ มากมายลดหลันเป็
่ นชัน้ ๆ ราวกับเนรมิต ชมความแปลกของปลามนุษย์ (HUMAN FISH) ในแต่ละ
ปี จะมีนกั ท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกมากกว่า 10 ลา้ นคนมาเยือนถํา้ แห่งนี้ นอกจากนัน้ ยังมีส่งิ มีชีวติ แปลกๆ อีก
หลายชนิดที่พบได้เฉพาะในถํา้ แห่งนี้ มีงานวิจยั ที่พบว่ามีสตั ว์ทอ่ี าศัยอยู่ใต้ดนิ ภายในถํา้ ถึงกว่า 84 สายพันธุ ์
แล ้วออกเดินทางสู่เมืองลุบเบลียนา (LJUBLJANA / 1 ชม. 10 นาที) เมืองหลวงของประเทศสโลวีเนีย
**ภายในถํา้ อากาศเย็นมาก โปรดเตรียมเสื้อกันหนาว
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม SHERATON หรือ RADISSON BLU หรือระดับเดียวกัน
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ลุบเบลียนา - ซาเกรบ (โครเอเชีย)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําชมเมือ งลุบเบลีย นา เมือ งเล็ก ๆ แต่ เปี่ ย มไปด้ว ยบรรยากาศเรีย บง่า ย สงบเรีย บร้อ ยและเป็ น ระเบีย บ
ชมอาคารบ้านเรือนในแบบสถาปัตยกรรมเก่ าแก่ โรงละครโอเปร่ า, โบสถ์ประจําเมือง, พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
จากนัน้ นํา ท่ า นเดิน ทางสู่ ก รุ ง ซาเกรบ (ZAGREB / 2 ชม. 20 นาที) เมือ งหลวงของประเทศโครเอเชี ย
ศู น ย์ก ลางการปกครอง เศรษฐกิ จ และวัฒ นธรรมของประเทศ ตัว เมือ งตั้ง อยู่ ริ ม ฝัง่ แม่ นํ้า SAVA
และไหล่เขา MEDVEDNICA
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นําท่านชมกรุงซาเกรบ ชมย่านเมืองเก่ าซึ่งจัดแบ่งออกเป็ น 2 เขต
คือ LOWER & UPPER TOWN อย่างลงตัว ผ่านชมโรงละคร
แห่ ง ชาติท่ีส ร้า งขึ้น ในสไตล์นี โ อบาร็ อ ค มีล กั ษณะเป็ น รู ป ตัว U
และรายรอบไปด้ว ยสวนสาธารณะ จนได้ร ับ สมญานามว่ า
“THE GREEN HOUSE SHOE” ผ่านชมอาคารรัฐสภา
(SABOR) ที่บอกเล่าถึงความเป็ นมาของคนชาติโครแอต ที่แยก
ตัวเองจากยูโกสลาเวียในอดีต ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่ น (CATHEDRAL OF ST.STEPHEN) สถาปัตยกรรม
ทีม่ อี ายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และปัจจุบนั ได้บูรณปฏิสงั ขรณ์ในสไตล์นีโอ - โกธิค งดงามด้วยหอคอยแฝดปลาย
แหลมสี ท องอร่ า ม ภายในประดิ ษ ฐานรู ปนั ก บุ ญ องค์ ส ํ า คั ญ ต่ า งๆ เช่ น นั ก บุ ญ เซนต์ ปี เตอร์ ,
เซนต์ปอลล์ แล ้วนําชมกําแพงหินโบราณยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 ทีส่ ร้างรายลอ้ มเมืองเก่าทีค่ งความอัศจรรย์ของ
ภาพพระแม่มารีท่ไี ม่ถูกเผาทําลายเมือ่ ไฟไหม้ครัง้ ใหญ่ในปี พ.ศ. 2274 ผ่านชมโบสถ์เซนต์มาร์ค (CHURCH
OF
ST.
MARK) ที่โ ดดเด่ น ด้ว ยหลัง คาที่ม ีก ารปู ก ระเบื้อ งเป็ น สีแ ดงขาวลวดลายตราหมากรุ ก ซึ่ง
เป็ นสัญลักษณ์ของโครเอเชีย แล ้วอิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อสินค้าและของทีร่ ะลึกในย่านการค้า
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม SHERATON หรือระดับเดียวกัน
ซาเกรบ - พลิทวิตเซ่ - ราสโตเก้ - ซาดาร์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองพลิทวิตเซ่ (PLITVICE) แห่งแควน้ ISTRIA & KVARNER นําท่านเข้าสู่อทุ ยานแห่งชาติ
พลิทวิตเซ่ (PLITVICE LAKE NATIONAL PARK / 2 ชม.) หนึ่งในอุทยานแห่งชาติทง่ี ดงามแห่งหนึ่งของ
ยุ โ รปและยัง ได้ร บั การประกาศให้เ ป็ น มรดกโลกทางธรรมชาติ จ ากองค์ก ารยู เ นสโก้
(UNESCO)
ในปี พ.ศ.2522 ชมความงามของอุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ ซึง่ มีพ้นื ที่
ประมาณ 29,482 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร
โดย 223 ตารางกิโลเมตรเป็ นพื้นทีป่ ่ า พื้นนํา้ ครอบคลุมประมาณ 2.17
ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ถงึ 16 แห่ง
ที่มคี วามงดงามแตกต่างกันไป ชมความงดงามของธรรมชาติ ภายใน
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ชมนํ้า ตก และทะเลสาบมากมายหลายแห่ ง
และยังอุดมไปด้วยพันธุ ไ์ ม้นานาชนิดถึงประมาณ 1,146
สายพันธุ ์ นําท่านสู่ LOWER LAKE
โดยล่องเรือข้ามทะเลสาบ
JEZERO KOZJAK
ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ท่สี ุดในอุทยานแห่งนี้
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อีกทัง้ ยังเป็ นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนล่างขึ้นสู่ทะเลสาบ
ชัน้ บนของอุทยาน LOWER & UPPER LAKE เพลิดเพลินกับ
ที่
ธรรมชาติอนั งดงามและอลังการของ LOWER LAKE
ประกอบด้วยทะเลสาบ MILANOVAC, GAVANOVAC และ
KALUDEROVAC เป็ นต้น นําท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไมท้ เ่ี ชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้า
ด้วยกัน แลว้ เดินสู่ VELIKI SLIP ชมนํา้ ตกทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในอุทยานฯ มีความสูงถึง 70 เมตร แลว้ นําท่านชม
หมูบ่ า้ นเก่าแก่แต่แสนสวย หมู่บา้ นราสโตเก้ (RASTOKE) ทีม่ นี าํ้ ตกและลําธารรายล ้อม ให้ท่านบันทึกภาพกับ
หมูบ่ า้ นเล็กๆน่ารักทีย่ งั คงวิถชี วี ติ แบบดัง้ เดิม ชมอาคารบ้านเรือนทีส่ ร้างในตอนปลายศตวรรษที่ 19
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเดินทางสู่เมืองซาดาร์ (ZADAR) เมืองทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์
มากว่า 3,000 ปี มาแลว้ และเป็ นเมืองท่าสําคัญ ซึ่งตัง้ อยู่บน
คาบสมุทรขนาดใหญ่ ของทะเลเอเดรียติกที่มีบทบาทมาตัง้ แต่
สมัยโรมันจนถึงปัจจุบนั นําชมตัวเมืองซาดาร์ ชมประตูเมืองเก่า
สมัยเวนิสมามีอิทธิพลเหนือซาดาร์อนั งดงามด้วยลวดลายและ
สัญลักษณ์ต่างๆ ชมโบสถ์เซนต์ โดนัท (CHURCH OF ST. DONAT) ซึง่ เป็ นโบสถ์สาํ คัญประจําเมือง
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าที่พกั โรงแรม FALKEN STEINER FAMILY
HOTEL DIADORA หรือระดับเดียวกัน
ซาดาร์ - ซีบีนิค - โทรเจียร์ - สปลิท
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองซีบนี ิ ค (SIBENIK / 1 ชม. 10 นาที) เมืองทีต่ งั้ อยู่รมิ ชายฝัง่ ทะเลเอเดรียติก ประกอบไป
ด้วยอ่าวซีบนี ิค ซึ่งมีความยาว 10 กิโลเมตร และกว้างประมาณ 300-1,200 เมตร นําชมตัวเมืองซีบนี ิค
เมืองเก่าริมฝัง่ ทะเลเอเดรียติกที่ได้รบั อิทธิพลสถาปัตยกรรมจากเวนิส และเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ
DALMATIA เป็ นที่รวมศิลปะโบราณยุคก่ อนประวัตศ
ิ าสตร์มากมาย ชมโบสถ์เซนต์เจมส์ (CATHEDRAL
OF ST. JAMES) อันงดงาม ซึง่ สร้างมาตัง้ แต่สมัยเรเนซองส์ในปี
พ.ศ. 1974 ในสถาปัตยกรรมแบบเวนิส - โกธิค ผสมศิลปะ
ทอสคาโนเรเนซองส์ โดยศิ ลปิ น JURA DOLMATINAE
โบสถ์น้ ี มีเ อกลัก ษณ์ดว้ ยโคมหลัง คาของมหาวิห าร ตลอดจน
รูปสลักศีรษะคนประดับโดดเด่นหน้ามหาวิหาร นอกจากนัน้
โบสถ์เซนต์เจมส์แห่งนี้ยงั ได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี พ.ศ. 2543 อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เดินทางสู่เมืองโทรเจียร์ (TROGIR / 50 นาที) เกาะเล็กๆ ทีเ่ ป็ นอู่อารยธรรม
กรี ก โบราณมาตัง้ แต่ 380
ปี ก่ อ นคริ ส ตกาล ต่ อ มาถู ก ปกครองโดย
TRAGURIUM และโรมัน มีการอนุ รก
ั ษ์ความเป็ นเมืองเก่า ไม่ว่าจะเป็ นจัตรุ สั
กําแพงเมือง และป้ อมปราการไวเ้ ป็ นอย่างดีจนได้รบั การยกย่องจากองค์การ
ยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็ นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2540 นําเดินชมภายในเขต
เมืองเก่าทีเ่ ป็ นสถาปัตยกรรมสไตล์กรีก - โรมันโบราณ เช่น ประตูเมือง
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16 หอนาฬกิ าสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 14
ชมมหาวิหารเซนต์ ลอว์เรนซ์ (CATHEDRAL OF ST.LAWRENCE) ทีส่ ร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 12
ในรูปแบบของศิลปะแบบโรมันเนสก์ โดยมีสงิ โต, อดัม & อีฟ และรูปสลักนักบุญองค์สาํ คัญต่างๆ แล ้วออก
เดินทางสู่เมืองสปลิท (SPLIT / 30 นาที) เมืองใหญ่อนั ดับ 2 รองจากซาเกรบ อยู่ในแคว้น DALMATIA
ซึง่ เป็ นต้นกําเนิดของสุนขั พันธุด์ ลั มาเชี่ยนทีโ่ ด่งดัง นําท่านเทีย่ วชมตัวเมืองสปลิททีส่ ร้างรายล ้อมพระราชวัง
ดิโอคลีเธี่ยน ศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ต่างๆ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / ทีพ่ กั โรงแรม ARTRIUM หรือ RADISSON BLU หรือระดับเดียวกัน
สปลิ ท - โมสตาร์ (บอสเนี ย และเฮอเซโกวีน่า)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําเข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (DIOCLETIAN PALACE)
ที่ประทับของจักรพรรดิดิคลีโอเธี่ยนแห่งเมืองเวนิส ที่แผ่ขยาย
อาณาเขตจากเวนิสสู่เมืองสปลิทในยุคโรมันโบราณ ท่านจะได้
พบเห็นสถาปัตยกรรมหรือลานกว้างที่มเี สาสไตล์โรมันเรียงราย
ภายในพระราชวังประกอบไปด้วยทางเข้าหลัก หรือ GOLDEN
GATE,
มหาวิหารเทพเจ้าจูปิเตอร์, โบสถ์แห่งเทพวีนสั ,
วิหารดอมนิอุส (CATHEDRAL OF ST.DOMNIUS) ที่จดั เรียงรายกันอย่างลงตัว ชมย่าน PEOPLE
SQUARE ศู นย์กลางทางธุ รกิจและการบริหาร จากเมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 และสิ่ง ก่ อสร้างที่มช
ี ่ือเสียง
เช่น รูปภาพแกะสลักสมัย VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN
HALL ทีส
่ ร้างขึ้นในศตวรรษ 15 เดินเล่นชมเมือง และช้อปปิ้ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ออกเดินทางสู่เมืองโมสตาร์ (MOSTAR / 2 ชม. 15 นาที)
อีกหนึ่งเมืองสําคัญของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า
(BOSNIA & HERZEGOVINA) เมืองนี้เคยถูกระเบิด
ครัง้ ใหญ่ แ ละได้ร บั ผลกระทบจากสงครามระหว่ า งเซิร ์บ
กับโครแอต (ระหว่างทางผ่านเมืองโอมิช (OMIS) เมืองสวย
ตัง้ อยู่รมิ ทะเลเอเดรียติก) นําท่านชมเมืองโมสตาร์เป็ น เมืองที่
ใหญ่ของประเทศ ซึ่งตัง้ อยู่บนแม่นาํ้ เนเรทวา (NERETVA) และเปรียบเสมือนเป็ นพรมแดนกัน้ วัฒนธรรมของ
สองศาสนา คือ ทางฝัง่ ตะวันออกของแม่นาํ้ จะเป็ นส่วนของศาสนาอิสลาม คือเป็ นส่วนทีเ่ ป็ นทีต่ งั้ ของสุเหร่าและ
เตอร์กิสเฮาส์ ส่วนฝัง่ ตะวันตกจะเป็ นส่วนของศาสนาคริสต์แบบคาธอลิก อันเป็ นที่ตงั้ ของโบสถ์และที่อยู่ของ
นักบวช ปัจจุบนั โมสตาร์เป็ นเมืองทีส่ วยงามและโด่งดังทีส่ ุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศ นําท่านเข้าชมเตอร์กิชเฮาส์
(TURKISH HOUSE) ที่อยู่อาศัยที่สร้างในยุคออตโตมานเรืองอํานาจ มีเพียงไม่ก่ห
ี ลังทีร่ อดพ้นจากการถูก
ทําลายในช่วงสงครามกลางเมือง ชมสะพาน STARI MOST BRIDGE ที่มคี ุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ของ
เมืองโมสตาร์ ถูกออกแบบโดยสถาปนิกออตโตมาน นามว่า MIMAR HAYRUDDIN มีความยาว 29 เมตร
สูง 20 เมตร ซึง่ ทางรัฐบาลใช้เป็ นสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วให้กบั เฮอร์เซโกวีนาจนมีช่อื เสียง
โด่งดังไปทัว่ โลก สะพานนี้ถูกทําลายลงในปี พ.ศ. 2536 เนื่องจากสงครามกลางเมืองในยู โกสลาเวียสมัยนัน้
แต่ภายหลังองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้บูรณะขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมทุกอย่างในปี พ.ศ. 2547
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม EDEN หรือระดับเดียวกัน
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โมสตาร์ - บลากายจ์ - โพซิเทล - มาลี สตอน (โครเอเชีย) - ดูบรอฟนิ ค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านออกเดินทางไปทางสู่เมืองบลากายจ์ (BLAGAJ / 20 นาที) เมืองที่เป็ น
ต้นกําเนิดของแม่นาํ้ บูน่า (BUNA RIVER) นําท่านสู่ TEKIJA U BLAGAJ
เพื่อชม BLAJAI TEKKE อารามเก่าแก่ตงั้ อยู่บริเวณชะง่อนผา ริมแม่นาํ้ บูน่า
ที่เกิดจากแหล่งนํา้ ใต้ดนิ ที่ไหลออกมาจาก GREEN CAVE อารามแห่งนี้ได้รบั
การดู แ ลรัก ษาไว้เ ป็ นอย่ า งดี ใ ห้เ ป็ นมรดกสํา คัญ ของประเทศ สร้า งขึ้ น ในปี
พ.ศ. 2063 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบออตโตมัน จากนัน้ นําท่านชมตลาดเทปา ซึ่งเป็ นเขตเมืองเก่าที่ได้รบั การ
อนุ ร กั ษ์แ ละยกย่ อ งให้เ ป็ น มรดกโลก จากนัน้ นํา ท่ า นสู่ โ พซิ เ ทล
(POCITELJ /30 นาที)
เมืองเก่าแก่ท่อี ยู่ภายใต้ป้อมปราการ
เชื่อกันว่าเมืองนี้สร้างขึ้นครัง้ แรกในปลายศตวรรษที่ 14 โดยเห็น
ความแตกต่ างได้จากระหว่างกําแพงหินดัง้ เดิมและส่วนที่ก่อสร้าง
เพิ่มเติมโดยจักรวรรดิออตโตมันในภายหลัง เมืองนี้ได้รบั การขึ้น
ทะเบีย นเป็ น มรดกโลกจากยู เ นสโก ชมเมือ งที่มีส ถาปัต ยกรรม
แบบอิสลามมิค ทัง้ ปราสาท มัสยิด สปาแบบตุรกี และหอนาฬกิ า ให้ท่านได้เดินเล่นชมความสวยงามของเมือง
แห่งนี้ แล ้วออกเดินทางสู่เมืองมาลีสตอน (MALI STAN) แหล่งเพาะพันธุห์ อยนางรมทีด่ ที ส่ี ุดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขัน้ ตอนต่างๆ ของการเลี้ยงแล ้วให้ท่านได้ชมิ หอยนางรมสดๆ จากทะเลเอเดรียติก
พร้อมด้วยจิบไวน์สด จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิ ค
(DUBROVNIK / 1 ชม.) ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศริมชายฝัง่ ทะเล ทีม
่ ี
บ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีแสด สลับตามแนวชายฝัง่ เป็ นระยะๆ ถึงเมือง
ดูบรอฟนิค นํ าท่านนัง่ กระเช้าไฟฟ้ าที่ได้รบั การเปิ ดให้บริการหลังจากที่
โดนทําลายลงไปในสงคราม YUGOSLAVIA WAR ในปี พ.ศ. 2534 ซึง่
ท่านจะได้บนั ทึกภาพตัวเมืองเก่าจากจุดพาโนรามาได้ในแบบ POSTCARD VIEW อย่างทีท่ ่านใฝ่ ฝนั จะได้เห็น
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม PRESIDENT หรือระดับเดียวกัน
ดูบรอฟนิ ค - เวียนนา (ออสเตรีย)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นํา ชมเมื อ งดู บ รอฟนิ ค ซึ่ง ตัง้ อยู่ ตอนใต้ข องประเทศ พรมแดน
ติดต่อกับประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า เมืองที่สวยงามอันดับ
ต้นๆ ของโลก แต่ ถูกทําลายเสียหายไปมากจากทหารยู โกสลาฟ
ปี พ.ศ. 2538 ยู เนสโกและสหภาพยุโรปได้ร่วมบูรณะซ่อมแซม
เมืองขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสัน้ ปัจจุบนั กลับมาสวยงามอีกครัง้
และมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้เ ป็ นมรดกโลกอี ก เมื อ งหนึ่ ง เข้า ชม
THE CATHEDRAL TREASURY หนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ทเ่ี ก็บสะสมโบราณวัตถุของพ่อค้าทีล
่ อ่ งเรือไปค้าขาย
กับเมืองต่างๆ ในอดีต ให้ท่านเดินเล่นบนกําแพงเมือง มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของทีร่ ะลึก อาทิ เสื้อยืด ผ้าลูกไม้
ปักจากตลาดกลางเมือง
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เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / จากนัน้ นําท่านสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยเทีย่ วบินที่ OS 732
ถึง สนามบิน กรุ ง เวี ย นนา (VIENNA)
นครหลวงของออสเตรี ย หลัง พิธี ก ารตรวจคนเข้า เมือ ง
แล ้วเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองเวียนนา
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารไทย / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน
- ตลอดเส้นทางมีแต่ของทีร่ ะลึก การแวะพักเวียนนา 1 คืน จึงเหมาะสมทีส่ ุด เพราะเวียนนามีของซื้อทุกอย่าง
- วันนี้กว่าจะผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองออกมาก็ 6 โมงเย็นแล ้ว บางทัวร์เขียนว่านําท่านไปช้อปปิ้ งพาร์นดอร์ฟ
เอาท์เลท (PARNDORF OUTLET) แล ้ว 19.00 น. นํากลับสนามบิน จะมีเวลาช้อปถึง 1 ชัว่ โมงหรือไม่?

23.20 น.

เวียนนา - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ ท - เวียนนา - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมความงามของสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ รอบถนนวงแหวน อดีตกําแพงเมืองชัน้ ในของเวียนนา
ทีร่ ายลอ้ มไปด้วยอาคารสําคัญๆ อาทิ โรงละครโอเปร่า, พระราชวัง
หลวง, รัฐสภา, ศาลาว่าการเมือง ฯลฯ นําท่านเก็บภาพเป็ นทีร่ ะลึกกับ
อนุสาวรียข์ องท่านโจฮันส์ สเตร้าท์ จูเนียร์ บิดาแห่งเวียนนาวอลทซ์
จากนัน้ นําท่านสู่พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท (PARNDORF OUTLET)
ให้ท่ า นได้เ ลื อ กซื้ อ สิ น ค้า แบรนด์เ นมดัง ทั้ง ยุ โ รปและอเมริ ก า
หลากหลายราคาถูก อาทิ PRADA, GUCCI, ARMANI,
BERBURY ทัง้ เสื้อผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื่องประดับ ของใช้ในบ้าน ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวันภายในเอาท์เล็ทตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าบริการ)
นํา ท่ า นสู่ ย่ า นการค้า ใหญ่ ข องเวีย นนาบนถนนคาร์ท เนอร์ (KARTNER
STRASSE) ย่านช้อปปิ้ งหลักของเวียนนา ซึง่ ท่านสามารถใช้เวลาเดินชมสินค้า
นานาชนิด รวมทัง้ สินค้าแบรนด์เนม แบบกระเป๋ า LOUIS VUITTION,
ิ า ROLEX, PATEX PHILLIPE ฯลฯ
PRADA, CHANEL นาฬก
หรือชมความงามของโบสถ์เซนต์ สตีเฟ่ นในศิลปะแบบโกธิค ใจกลางเมือง
หรืออาจใช้เวลาว่างทดลองชิมเวียนนาคอฟฟี่ ทข่ี ้นึ ชื่อ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นําท่านเดินทางไปสนามบิน
ผ่านขัน้ ตอนคืนภาษีและเช็คสัมภาระ
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยเทีย่ วบินที่ OS 025

วันที่สิบเอ็ด
14.20 น.

กรุงเทพ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

+++++++++++++++++++++ แกรนด์บอลข่าน 11 วัน..05/03/63
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กําหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการ

3-13, 17-27 ก.ย. // 1-11, 8-18, 15-25, 22 ต.ค.-1 พ.ย. // 5-15, 19-29 พ.ย.
รายการ

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม) ราคาท่านละ
พักห้องเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีหอ้ ง 3 เตียง ส่วนใหญ่เป็ นเตียงเสริม หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนํ าว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตวกรุ
ั ๋ ป๊ กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จา่ ยท่านละ 3,000-5,000 บาท / ตัวกรุ
๋ ป๊
เมื่อออกตัวแล้
๋ วเลื่อนไม่ได้ทกุ กรณี
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป - กลับแบบหมูค่ ณะ
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าใบใหญ่ 1 ใบ ไม่เกิน 23 กก.
- ค่าทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานจากบริษทั
- ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
- ค่ารถรับ - ส่งตามรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่าทิปขนกระเป๋ าขึ้น - ลงท่านละ 1 ใบ
- ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
- นํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด/วัน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท
(ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
**ปกติแ ล้ว ทัว ร์ท วั ่ ไปจะใช้ป ระกัน ของตัว แทนที่ยุ โ รป ซึ่ ง คุม้ ครองแต่ อุบ ตั ิเ หตุ เป็ นประกัน กลุ่ม แบบเหมาเป็ นหมื่ น หัว
และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยู นิต้ ีเรามีซ้ ือประกัน ALLIANZ
เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ
เจ็ บ ป่ วยจากการเดิ น ทางจากอุบ ตั ิ เ หตุ ห รื อ สาเหตุ อ่ืน ถ้า เข้า รัก ษาตัว ในโรงพยาบาลจะคุ ม้ ครองได้ม ากกว่ า ทัว ร์ท วั ่ ไป
ยกเว้นโรคประจําตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง
**ชัน้ ทัศนาจร กระเป๋ าขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ 23 กก.
**ชัน้ ธุรกิจ กระเป๋ าขึ้นเครื่องได้ 2 ใบๆ ละ 32 กก.
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหาร - เครื่องดืม่ พิเศษ, ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษทั
- ค่าสัมภาระที่มีน้ํ าหนักเกิน 23 กก.
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 10 วัน
- **กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน (สงกรานต์ 60-90 วัน)
การยกเลิก (ช่วงเทศกาลปี ใหม่, สงกรานต์บวกเพิ่มอีก 30 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท

แกรนด์ บอลข่ าน 11 วัน OS หน้ า 9

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ - ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่คอื กฎเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากทีส่ ุด เพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ
ไม่ใช่จากความเดือดร้อนของลูกค้า
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
อย่างน้อย 20 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน
การประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
-บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่ องเที่ยว กรณี ท่ีเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิส ยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน,
การนัดหยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยอันเกิดจากการเมือง, ภัยสงคราม, ภัยธรรมชาติ, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ
ทัง้ นี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ ายกับบริษทั ตัวแทนในต่ างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน
ในกรณีทท่ี ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทาง
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้ ออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าเมือง หรือเหตุผลจากตัวท่านเอง ฯลฯ
- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บคุ คลซึง่ สงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที)่
- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอื่นที่มลี กั ษณะใกลเ้ คียงกัน และไม่อนุ ญาตให้ท่านนําสิ่งเหล่านี้
มาตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานทูตออสเตรียเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,000-3,500 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยีน่ วีซ่าแล ้ว)
- สถานทูตโครเอเชียเก็บค่ าธรรมเนียมวีซ่าและค่ าตรวจเอกสาร ประมาณ 3,000 - 3,500 บาท โดยปริยาย (ไม่คืนทุกกรณี
หากมีการยืน่ วีซ่าแล ้ว)
- การที่วีซ่าจะออกหรือไม่ เราไม่สามารถฟ้ องร้องค่าเสียหายใดๆ จากสถานทูตได้ทง้ั สิ้น เพราะมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุม้ ครอง
ตามข้อตกลงของทุกประเทศ โปรดทําความเข้าใจ
- บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ ข ายแก่ ลู ก ค้า ที่ เ คยเดิ น ทางแล้ว มี ค วามประพฤติ ไ ม่ น่ า รัก หรื อ มี พ ฤติ ก รรมเป็ นที่ ร งั เกี ย จ
ของคนส่ ว นใหญ่ เช่ น ไม่ ร กั ษาเวลาเลย พู ด จาหยาบคาย ดื่ ม สุ ร าบนรถ ก่ อ เสีย งรํา คาญรบกวนผู อ้ ่ืน เอาแต่ ใ จตนเอง
หรือถือว่ามากลุม่ ใหญ่แล้วไม่เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูอ้ น่ื ให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่)
**บริษทั ฯ ต้องขออนุ ญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คอื ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
หายไปมากมายมหาศาล แต่ ท่ี เ ราจํา เป็ นต้อ งทํ า ก็ เ พราะเราอยากให้ลู ก ค้า มี เ พื่ อ นร่ ว มทางที่ ดี เที่ ย วแล้ว มี ค วามสุ ข
คุม้ ค่ากับเงินและเวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพือ่ นร่วมทางดังกล่าว คงเที่ยวไม่สนุ ก/ลูกค้าส่วนใหญ่ขอให้มีขอ้ นี้ )
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 5 เดือน(เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
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- บริษ ทั ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ใ นการขายหรือ ไม่ ข ายแก่ ท่ า นที่มีเ ด็ก ทารกอายุ ต ํา่ กว่ า 2 ขวบ (กรุ ณ าแจ้ง บริ ษ ทั ฯ ก่ อ นจองทัว ร์
เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่ (เส้นทางนี้ไม่เหมาะกับเด็ก)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่ วมกัน
สถานทีเ่ ทีย่ วบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่ วแบบสบายๆ และไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอืน่ )
- ในกรณี ท่ี ท่ า นจะใช้ห นัง สื อ เดิ น ทางราชการ (เล่ ม สี นํ้า เงิน ) เดิ น ทางกับ คณะ บริ ษ ทั ฯ สงวนสิ ท ธิ์ ท่ี จ ะไม่ ร ับ ผิ ด ชอบ
หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงราย เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่ อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ
ยืนยันการเดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น.
ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
- หากโรงแรมในเมืองที่จะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการนําท่านเข้าพักเมืองใกล ้เคียง และโรงแรมดีมมี าตรฐานระดับเดียวกัน
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
เอกสารยื่นวีซ่าออสเตรียและโครเอเชีย (จํานวน 2 ชุด)
*ท่านทีเ่ คยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ ายขายก่อนจองทัวร์
**กรณีทท่ี ่านมีวซี ่าแล ้ว และไม่รู ้ หรือไม่แน่ใจว่าวีซ่าทีม่ ยี งั สามารถใช้เดินทางได้หรือไม่ กรุณาส่งหน้าวีซ่าแจ้งให้ทางบริษทั ทราบ
เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องใช้ได้หรือไม่
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ทีเ่ หลืออายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ทย่ี งั ไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป
โปรดตรวจดูอย่างละเอียด และหนังสือเดินทางมีการชํารุด เช่น รอยเย็บพาสปอร์ตฉีกขาด มีรอยติดกาวไม่สามารถใช้ได้
ทุกกรณี
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน, ห้ามสวมต่างหูและตกแต่งภาพ
พื้นหลังฉากสีขาวเท่านั้น ขนาด 3.5 X 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่ 80% ของพื้นที่
ต้องรวบผมให้เห็นใบหูและคิ้วทัง้ 2 ข้างและต้องเห็นไหล่ทง้ั 2 ข้าง จํานวน 4 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
3. หลักฐานการทํางาน (จํานวน 2 ชุด) ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ
“To whom it may concern” แทนการใช้ช่อื ของแต่ละสถานทูต
- เจ้าของบริษทั : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษทั ฯ, หนังสือจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วน
(ต้องมีอายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- เจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ. 4), พค. 0403)
- พนักงานบริษทั ฯ : ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากสถานทีท่ าํ งานเป็ น
ภาษาอังกฤษ ระบุวนั ทีอ่ อกจดหมาย ตําแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้าทํางาน
และวันทีอ่ นุญาตให้ลางาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- ข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองตําแหน่งจากหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ
(ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- นักเรียน/นักศึกษา: หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ระบุชน้ั เรียน วันที่เดินทางและวันที่ออกหนังสือ
ฉบับภาษาอังกฤษ
- ประกอบอาชีพอิสระ: ใช้เอกสารการเสียภาษี พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน
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4. หลักฐานการเงิน (จํานวน 2 ชุด)
รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 3 เดือนจากธนาคารหรือสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ 3 เดือนติดต่อกัน
ถ้าบุคคลที่ขอวีซ่ามีอาชีพต้องมีรายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 3 เดือนจากธนาคารยื่นประกอบด้วยทุกกรณี
กรณี ให้บคุ คลในครอบครัวเดียวกัน รับรองค่าใช้จ่ายให้กบั ผูเ้ ดินทางต้องมี สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทางและ
ผูร้ บั รองค่าใช้จ่ายเพือ่ แสดงความสัมพันธ์ บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่สามารถใช้ย่นื วีซ่าได้
5. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิม่ เติมกรณีอน่ื ๆ
6. สําเนาทะเบียนบ้าน / สูตบิ ตั ร (สําหรับเด็กตํา่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์)
7. หนังสือยินยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศ (ในกรณีเด็กอายุตาํ ่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่ /
จํานวน 2 ชุด)
** ต้องไปขอหนังสือยินยอมจากทีว่ า่ การเขตหรืออําเภอเท่านัน้ และระบุช่อื บุคคลทีเ่ ด็กจะเดินทางไปด้วย
และความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางทีม่ ตี ่อเด็ก พร้อมสําเนาหนังสือเดินทางและสําเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
**กรณีบตุ รอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตรและ
เอกสารการหย่าร้าง ต้องมีขอ้ ความระบุวา่ มีอาํ นาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
**กรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์มอื ถือของทุกท่านให้ทราบ เพือ่ สะดวกในการกรอกเอกสารยืน่ วีซา่ และการติดต่อ
- การพิจารณาว่าจะได้รบั วีซ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้อง
จะช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น
- สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาและทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องขอวีซ่าทีป่ ระเทศทีต่ นเองพํานักอยู่เท่านัน้
- กรณี ท่ีผู เ้ ดิ น ทางต้อ งใช้ห นัง สื อ เดิ น ทาง (พาสปอร์ต ) ระหว่ า งการยื่ น วีซ่ า กรุ ณ าแจ้ง บริ ษ ทั ให้ท ราบก่ อ นล่ ว งหน้า
ก่อนการยื่นวีซ่า และกรณีท่ที ่านต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยื่นวีซ่า หรือนําหนังสือเดินทางกลับมายื่นวีซ่าไม่ทนั
ท่านจะต้องทําการยืน่ วีซ่าเดีย่ ว

