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Italy - Croatia – Slovenia 

Bosnia & Herzegovina 10 Days 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

***โปรโมชัน่...สายการบินเตอรก์ิช  แอรไ์ลน์ส **** 

   มีนาคม – เมษายน 2563 

     เริ่มตน้ที่…. 72,900 บาท 

(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเกน้ / รวมทิปหวัหนา้ทวัรแ์ละคนขบัรถแลว้)  

เวนิส - ถ ำ้โพสทอยน่ำ (สโลวเีนีย), ล่องเรือทะเลสำบเบลด, ลุบเบลยีน่ำ, ซำเกรบ (โครเอเชีย),  

อุทยำนพลติวเิซ่, ซำรด์ำร,์ ซบินิิค, โทรเกียร,์ สปลทิ, สตอน, ชิมหอยนำงรมแหง่เมอืงสตอน 

ดูบรอฟนิค, โมสตำร ์(บอสเนีย และเฮอรเ์ซโกวนีำ), ซำรำเยโว 

ราคา 72,900 บาท : 20-29 มี.ค. 

ราคา 75,900 บาท : 8-17 เม.ย./ 9-18 เม.ย./ 10-19 เม.ย./ 12-21 เม.ย. 

ช่วงวนัหยุดสงกรานตปี์ 2563 ตรงกบัวนัหยุดเทศกาลอสีเตอรข์องฝัง่ยุโรป สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งและรา้นชอ้ป

ป้ิงอาจปิดท าการ 
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เส้นทางการท่องเที่ยวตามโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

***ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาได ้ตามประกาศของสายการบิน*** 

 

รายละเอยีดเที่ยวบินเดือน มี.ค. 

วนัเดินทาง สนามบินตน้ทาง สนามบินปลายทาง เที่ยวบิน เวลาตน้ทาง เวลาปลายทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ (BKK) อสิตนับูล (IST) TK69 23.30 06.25+1 

วนัที่สอง อสิตนับูล (IST) เวนิส (VCE) TK1867 08.35 09.20 

วนัที่เกำ้ ซำรำเยโว (SJJ) อสิตนับูล (IST) TK1026 20.20 00.20+1 

วนัที่สบิ อสิตนับูล (IST) กรุงเทพฯ (BKK) TK68 01.50 15.05 

รายละเอยีดเที่ยวบิน เม.ย.  

วนัเดินทาง สนามบินตน้ทาง สนามบินปลายทาง เที่ยวบิน เวลาตน้ทาง เวลาปลายทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ (BKK) อสิตนับูล (IST) TK69 23.00 05.20+1 

วนัที่สอง อสิตนับูล (IST) เวนิส (VCE) TK1867 06.55 08.25 

วนัที่เกำ้ ซำรำเยโว (SJJ) อสิตนับูล (IST) TK1026 21.10 00.05+1 

วนัที่สบิ อสิตนับูล (IST) กรุงเทพฯ (BKK) TK68 01.25 15.00 

http://www.followmeholiday.com/
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วนัแรก กรุงเทพมหานคร 

20.00 น. คณะพบเจำ้หนำ้ที่และมคัคุเทศกไ์ดท้ี่ เคำนเ์ตอรเ์ช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทำงเขำ้ที่ 9 หรือ 10 อำคำรผูโ้ดยสำร

ขำออก ชัน้ 4 เคำนเ์ตอรเ์ช็คอนิสำยกำรบนิเตอรกิ์ช แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนำมบนิสุวรรณภูม ิ

23.00 น. ออกเดินทำงสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใชเ้วลำบินประมำณ 10.15 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบั

ภำพยนตรห์ลำกหลำยกบั จอทวีสี่วนตวัทุกที่นัง่ และสำยกำรบนิฯ มบีริกำร อำหำรค ำ่และอำหำรเชำ้ ระหว่ำงเที่ยวบนิ  

วนัที่สอง อสิตนับูล – เวนิส  

05.20 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิอสิตนับูล (IST) ประเทศตุรกี แวะเปลีย่นเครื่อง เที่ยวบนิ TK1867  

06.55 น.  ออกเดนิทำงสู่ สนำมบนิเวนิส (VCE)โดยเที่ยวบนิ TK1867 (ใชเ้วลำบนิประมำณ 2.30 ช.ม.) 

08.25 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิเวนิส  

น ำท่ำนผ่ำนพธิีกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงเวนิส เมอืงที่มเีอกลกัษณ์พเิศษสุดเมอืงหนึ่งของ

โลกเปรียบเสมอืนประตูสู่ตะวนัออกของยุโรปในอดีต น ำท่ำนนัง่เรือสู่เกำะเวนิส (เมอืงที่ไม่มรีถยนตว์ิ่งผ่ำน) เมอืงเวนิส

ไดร้บัสมญำนำมว่ำ “รำชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” (Queen of the Adriatic) เมืองแห่งสำยน ำ้ (City of water) เมือง

แห่งสะพำน (City of bridges) เมอืงแห่งแสงสว่ำง (City of light) ใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกบัทิวทศันส์องริมฝัง่สู่เกำะเว

นิสซึ่งมคีวำมงดงำมเป็นอย่ำงยิ่ง 

 
กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถิ่น 

บ่ำย น ำท่ำนชม จตัุรสัเซนตม์ำรโ์คและพระรำชวงัดอจจ ์ศูนยก์ลำงของเกำะเวนิส ผ่ำนชมและแวะถ่ำยรูปบริเวณสะพำนถอน

หำยใจ (Ponte Dei Sospiri) ที่เชื่อมระหว่ำงพระรำชวงัโบรำณกบัเรือนจ ำโบรำณ  ซึ่งมตี ำนำนเล่ำถึงนกัรกัคำสโนว่ำที่

เคยถูกคุมขงัในคุกแห่งนี้  จำกนัน้ใหท้่ำนไดแ้วะถ่ำยรูปกบั มหำวหิำรเซนตม์ำรโ์ค (San Marco Basilica) ซึ่งเป็นอำคำร

ที่ผสมผสำนสถำปตัยกรรมแบบไบแซนไทน์ อำหรบั โรมนัเนสก ์เรเนซองส ์เขำ้ไวด้ว้ยกนั ในมหำวหิำรนี้ เชื่อว่ำเป็นที่

บรรจุศพของนกับุญเซนตม์ำรก์ อิสระใหท้่ำนไดถ่้ำยรูปโดยรอบบริเวณจตุรสัเซนตม์ำรโ์ค หรือจะ เลอืกชอ้ปป้ิงสินคำ้แบ

รนดเ์นมที่มมีำกมำยรำยลอ้มรอบจตุรสั ไม่ว่ำจะเป็น Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Hermes, Tods, Prada และ

http://www.followmeholiday.com/
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อื่นๆอกีมำกมำย (***รา้นคา้ส่วนมากอาจปิดใหบ้ริการในวนัอาทิตยแ์ละวนัหยุดสากล) ไดเ้วลำน ำท่ำนนัง่เรือเพือ่เดนิทำง

กลบัสู่ฝัง่เวนิสเมสเตร ์  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรจนี 

น าท่านเขา้พกัสู่โรงแรมที่พกั NH LAGUNA / OR ANTONY PALACE / OR BEST WESTERN **** หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม ถ ้าโพสทอยน่า – ล่องเรือทะเลสาบเบลด - เมืองลบุเบลียน่า (เมืองหลวงสโลวีเนีย)  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  

น ำท่ำนเดินทำงโดยใชเ้สน้ทำงมอเตอร์เวย ์ใหท้่ำนไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภำพสองขำ้งทำงระหว่ำงกำรเดินทำงเขำ้สู่

ประเทศสโลวีเนีย ท่ำนจะไดส้มัผสักบัทิวทศัน์ทุ่งหญำ้สลบัภูเขำ บำ้นเรือนแถบชำนเมือง น ำท่ำนมุ่งหนำ้สู่      ถ ำ้

โพสทอยน่ำ (Postojna Caverns) (ระยะทำง 198 กม. ใชเ้วลำเดินทำง 3 ชม.) ตัง้อยู่ในเขตพื้นที่ของเมอืงโพสทอยน่ำ 

(Postojna) เป็นถ ำ้ที่เปิดใหบ้ริกำรมำกว่ำ 188 ปี น ำท่ำนเขำ้ชมควำมงำมของ “ถ ำ้โพสทอยน่ำ” ถ ำ้ที่สวยที่สุดในยุโรป ซึ่ง

มอีำยุเก่ำแก่กว่ำ 2 ลำ้นปี เป็นถ ำ้ที่มคีวำมยำวถึง 27 กิโลเมตร น ำท่ำนเขำ้ชมภำยในถ ำ้โดยขบวนรถรำงไฟฟ้ำ ซึ่งไดเ้ปิด

ใหบ้ริกำรในปี 1884 อุณหภูมภิำยในถ ำ้โดยเฉลี่ย 8-10 องศำเซลเซียส ภำยในถ ำ้มีหินงอกหินยอ้ย รถรำงไฟฟ้ำน ำท่ำน

ผ่ำนล ำธำร เขือ่นเก็บน ำ้ใตด้นิ ชมหินงอกหนิยอ้ยหลำกหลำยแบบและสสีนัสวยงำมสุดพรรณนำ ภำยในถ ำ้ยงัมหีอ้งต่ำงๆ 

มำกมำย ลดหล ัน่เป็นชัน้ๆ ท่ำนจะไดช้มควำมงำมอนัยิ่งใหญ่ภำยในถ ำ้แห่งนี้  ที่ธรรมชำติไดส้รรสรำ้งมำนำนกว่ำลำ้นปี 

ผ่ำนหลำยยุคสมยัและเคยใชเ้ป็นที่พ ำนกัของทหำรในช่วงสงครำมโลกครัง้ที่ 2 เห็นไดจ้ำกร่องรอยกำรสรำ้งสะพำนเชื่อม

ภำยในถ ำ้ จำกนัน้น ำท่ำนชมควำมแปลกของ      ปลำมนุษย ์(Human fish) หรือ Olm สิ่งมชีีวติขนำดเลก็ที่อำศยัอยู่

ในถ ำ้พอสทอยน่ำ ผวิสเีนื้อคลำ้ยมนุษย ์ล  ำตวัยำวคลำ้ยงู มแีขนและขำ ถูกคน้พบครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ.1768 และอำศยัอยู่

ในที่มดื  

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถิ่น 
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บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ ทะเลสำบเบลด (Bled Lake)  (ระยะทำง  105 กม. ใชเ้วลำเดินทำง 1.20 ช ัว่โมง) ทะเลสำบแห่งนี้

เกิดจำกกำรกดัเซำะของธำรน ำ้แข็งโบฮินจ ์(Bohinj Glacier) ในยุคน ำ้แข็ง น ำ้ในทะเลสำบไม่ไดม้ำจำกกำรละลำยของ

ธำรน ำ้แขง็ แต่มำจำกบ่อน ำ้รอ้นใตด้นิหลำยแห่ง ซึ่งท ำใหน้ ำ้ในทะเลสำบน้ีใสบริสุทธิ์ และไม่กลำยเป็นน ำ้แข็งในฤดูหนำว 

น ำท่ำนล่องเรือทะเลสำบเบลด ซึ่งมปีรำสำทเบลด (Bled Castle) ตัง้อยู่บนริมผำติดทะเลสำบ เป็นปรำสำทที่เก่ำแก่ที่สุด 

จกัรพรรดิ์เฮนริคที่ 2 แห่งเยอรมนั ไดย้กใหเ้ป็นสถำนที่พ ำนกัของบิชอป อลัเบี่ยม แห่ง บริเซน (Bishop Albium of 

Brixen) ในปี ค.ศ. 1004  สมัผสัทศันียภำพอนัโดดเด่นของเกำะกลำงทะเลสำบที่ลอ้มรอบดว้ยน ำ้ทะเลสเีขยีวมรกต เบ

ลดเริ่มมชีื่อเสียงส ำหรบันกัท่องเที่ยวตัง้แต่ปี ค.ศ. 1885 เมื่อแพทยช์ำวสวสิชื่อ  Dr. Arnold Rivli ไดเ้ห็นคุณค่ำของ

อำกำศที่แสนบริสุทธิ์และไดย้ำ้ยมำรกัษำคนไขท้ี่เมอืงน้ีและใชชี้วติอยู่ในเมอืงน้ีกว่ำ 50 ปี (***กำรล่องเรือในทะเลสำบ

ขึ้นกบัสภำพอำกำศในวนัเดินทำง หำกสภำพอำกำศไม่เอื้ออ ำนวย บริษทัจะคืนค่ำล่องเรือใหก้บัทุกท่ำนและเดนิชมบริเวณ

รอบทะเลสำบแทน) ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนสู่ เมือง        ลุบเบลียน่ำ (Ljubljana) เมืองหลวงของประเทศสโลวีเนีย 

(ระยะทำง 55 กม. ใชเ้วลำเดินทำง 45 นำที) น ำท่ำนสมัผสับรรยำกำศเมืองหลวงที่ยงัคงใหท้่ำนไดเ้ห็นร่องรอยของ

สถำปตัยกรรมโบรำณ และอทิธิพลของศิลปะสไตลบ์ำโรค๊ในเมอืงลุบเบลยีน่ำ  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรจนี 

น าท่านเขา้พกัสู่โรงแรมที่พกั FOURPOINT SHERATON MONS /OR  LEV /OR AUSTRIA TREND **** หรือเทียบเท่า 

***หากโรงแรมในเมืองลบุเบลียน่าไม่สามารถรองรบัคณะได ้ทางบริษทัจะจดัที่พกัที่เมืองใกลเ้คียงใหแ้ทน*** 
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วนัที่สี ่ เมืองลบุเบลียน่า (เมืองหลวงสโลวีเนีย) - ซาเกรบ (เมืองหลวงโครเอเชีย) - อทุยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  

 น ำท่ำนชม สะพำนมงักร ที่ทอดขำ้มแม่น ำ้ลุบเบลยียำนิกำ้ ผ่ำนชมและแวะถ่ำยรูปกบัสถำนที่ส  ำคญัต่ำงๆภำยในเมอืงเช่น 

ศำลำว่ำกำรเมอืง มหำวหิำรเซนต ์นิโคลสั  จำกนัน้น ำท่ำน เขำ้ชมปรำสำทเมอืงเก่ำ (Old town castle) ซึ่งต ัง้อยู่บนเนิน

สูง โดยนัง่รถรำงขึ้นสู่เนินเขำ ซึ่งสำมำรถมองเห็นทศันียภำพของเมอืงลุบเบลยีน่ำไดอ้ย่ำงชดัเจน ปรำสำทแห่งนี้สรำ้งใน

สมยัศตวรรษที่  11 ในศิลปะสไตล์บำโร๊ค และไดท้ ำกำรบูรณะใหม่ในปี 1990 โดยไดบู้รณะหอสูงในล ักษณะ

สถำปตัยกรรมแบบโกธิค ณ จุดนี้ท่ำนสำมำรถชมววิทิวทศันโ์ดยรอบของเมอืงลุบเบลยีน่ำไดใ้นระยะไกล จำกนัน้น ำท่ำน

ชมย่ำนกำรคำ้ ตลำดสินคำ้พื้นเมืองและเดินเล่น ชมบำ้นเรือนที่สวยงำมดว้ยศิลปะบำโร๊ค อิสระใหท้่ำนถ่ำยรูป หรือ 

เลือกซื้อของฝำกตำมอธัยำศยั จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงซำเกรบ (Zagreb) (ระยะทำง 145 กม. ใชเ้วลำเดินทำง

ประมำณ 2 ชม.) ผ่ำนด่ำนตรวจคนเขำ้เมอืง) เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติค ซึ่งมคีวำม

เก่ำแก่แฝงดว้ยเสน่หแ์ละมนต์ขลงั ซำเกรบเป็นเมอืงแห่งศิลปวฒันธรรมและเจริญรุ่งเรืองมำตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 11   

ปจัจุบนัชำวโครเอเชีย มวีถิีชีวติเยี่ยงชำวยุโรปที่เจริญโดยท ัว่ไป  กำรคมนำคมภำยในกรุงซำเกรบสะดวกสบำย นิยมใชร้ถรำง

เป็นพำหนะซึ่งมนีบัสิบสำยท ัว่ท ัง้เมอืง กรุงซำเกรบประกอบดว้ยเขตเมอืง Upper Town ที่สรำ้งขึ้นสมยัศตวรรษที่ 17 

ที่มซีุม้ประตูหินเป็นสญัลกัษณ์  เขต Lower Town ที่สรำ้งขึ้นในสมยัศตวรรษที่ 19 และเขตเมอืงใหม่ New Town ที่

สรำ้งหลงัสงครำมโลกครัง้ที่ 2  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถิ่น  

บ่ำย น ำท่ำนแวะถ่ำยรูป “มหำวิหำรเซนต์สตีเฟน (St. Stephen Cathedral)” ซึ่งมียอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอดวิหำร

ตกแต่งอย่ำงงดงำม สำมำรถเห็นไดจ้ำกทุกมมุในซำเกรบ แต่เดิมเป็นโบสถธ์รรมดำแต่เพิ่งมคีวำมส ำคญัในปี ค.ศ. 1094 

เมื่อกษตัริย์ลำดีสลำอุส (King Ladislaus) ไดใ้หพ้ระรำชำคณะยำ้ยที่พ ำนักจำกสีสกั (Sisak) มำยงัซำเกรบแต่ก็ถูก

กองทพัมองโกลท ำลำยในปี ค.ศ. 1242 เมื่อมองโกลจำกไป มหำวหิำรนี้ ก็ไดร้บักำรบูรณะใหม่อีกหลำยครัง้ จนกระท ัง่

รูปร่ำงมหำวิหำรงดงำมในรูปแบบนิโอ-โกธิค ดังปัจจุบนั ซึ่งไดร้บัอิทธิพลจำกกำรบูรณะก่อสรำ้งในปี  ค.ศ. 1880  

จำกนัน้น ำชมตลำดกลำงเมอืง (Dolac market) ตลำดกลำงแจง้ที่เก่ำแก่ มสีีสนัสดใส มดีอกไมป้ระดบัและผลไมร้ำคำ

ถูกวำงขำยมำกมำย น ำท่ำนสู่เขต Upper Town โดยขึ้นรถรำงไฟ จำกนัน้แวะถ่ำยรูปกบัวหิำรเซนตม์ำรก์ (St. Marks 

Church) ซึ่งต ัง้อยู่ใจกลำงเมอืงเก่ำซำเกรบ สรำ้งขึ้นในรำวศตวรรษที่ 13 หลงัคำมงุดว้ยกระเบื้องสีต่ำงๆ ซึ่งเป็นรูปตรำ

สญัลกัษณ์ของซำเกรบ โครเอเชีย สโลวเีนีย และ ดลัมำเชีย ซึ่งคร ัง้หนึ่งเคยเป็นประเทศเดียวกนั (อดีตยูโกสลำเวยี) น ำ

ท่ำนแวะถ่ำยรูปกบั โบสถป์ระจ ำเมอืงเก่ำเซนตแ์คทเธอรีน (St. Catherine) โบสถแ์บบบำโรคสขีำวน่ำประทบัใจ น ำท่ำน

ชมจุดชมววิที่ท่ำนสำมำรถเหน็กรุงซำเกรบที่หลงัคำอำคำรเป็นสแีดงอิฐท ัง้เมอืง น ำท่ำนแวะชมจตัุรสั  Trg Ban Jelacic 
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Square จตัุรสักลำงเมืองที่ลอ้มรอบดว้ยหำ้งรำ้นน ำสมยั ชมอนุสำวรีย ์Ban Josip Jelacic ผูย้ิ่งใหญ่ ผูซ้ึ่งต่อสูเ้พื่อ

ควำมเป็นอิสระจำกชำวฮงักำเรียนเมื่อปี ค.ศ. 1848 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยำนแห่งชำติพลิตวิเซ่  (Plitvice 

National Park) ซึ่งไดร้บักำรขึ้นทะเบียนจำกองค์กำรยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติ  (ระยะทำง 135 กม. ใช ้

เวลำเดินทำง 2 ชม.) อุทยำนนี้มพีื้นที่ประมำณ 29,482 เฮคเตอร ์หรือประมำณ 295 ตำรำงกิโลเมตร โดย 223 ตำรำง

กิโลเมตรเป็นพื้นที่ป่ำและพื้นน ำ้ครอบคลุมประมำณ 2.17 ตำรำงกิโลเมตร มทีะเลสำบสเีธอรค์อยซถ์งึ 16 แห่งที่มคีวำม

งดงำมแตกต่ำงกนั  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเขา้พกัสู่โรงแรมที่พกั MIRJANA RASTOKE / OR JEZERO HOTEL/ OR HOTEL LYRA หรือเทียบเท่า 

***หากโรงแรมในเขตอทุยานพลิตวิเซ่ไม่สามารถรองรบัคณะได ้ทางบริษทัจะจดัที่พกัที่เมืองใกลเ้คียงใหแ้ทน*** 

 

วนัที่หา้ เขา้ชมอทุยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ซาดาร ์

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  

 น ำท่ำนเขำ้ชมควำมงำมของอุทยำน น ำท่ำนสู่ Lower lake โดยล่องเรือขำ้มทะเลสำบ Jezero Kozjak ซึ่งเป็นทะเลสำบที่

ใหญ่ที่สุดในอุทยำนแห่งนี้  อีกท ัง้ยงัเป็นทะเลสำบที่เชื่อมระหว่ำงอุทยำนตอนล่ำงขึ้นสู่ทะเลสำบชัน้บนของอุทยำน 

เพลิดเพลินกับธรรมชำติอ ันงดงำมและควำมอล ังกำรของ  Lower lake ที่ประกอบดว้ยทะเลสำบ Milanovac, 

Gavanovac และ Kaluderovac เป็นตน้ น ำท่ำนเดินชมทะเลสำบต่ำงๆ ตำมทำงเดินสะพำนไมท้ี่เชื่อมแต่ละทะเลสำบ

เขำ้ดว้ยกนั แลว้เดินสู่ Veliki Slip ชมน ำ้ตกที่ใหญ่ที่สุดในอุทยำนที่มคีวำมสูงถึง 70 เมตร (แนะน ำใหท้่ำนสวมรองเทำ้

ผำ้ใบ หรือ รองเทำ้ที่สวมใส่สบำย เนื่องจำกตอ้งเดนิชมควำมงำมของธรรมชำติภำยในอุทยำน) 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถิ่น  
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บ่ำย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงซำดำร ์(Zadar) (ระยะทำง 150 กม. ใชเ้วลำเดนิทำง 2 ชม.) เมอืงที่มปีระวตัิศำสตรม์ำกว่ำ 3,000 

ปีมำแลว้ และเป็นเมอืงท่ำส ำคญัซึ่งต ัง้อยู่บนคำบสมทุรขนำดใหญ่ของทะเลเอเดรียติค  ที่มบีทบำทมำตัง้แต่สมยัโรมนั

จนถงึปจัจุบนั น ำท่ำนชมตวัเมอืงซำดำร ์น ำท่ำนถ่ำยรูปกบัโบสถส์ ำคญัประจ ำเมอืงโบสถอ์นำสตำเชีย The Cathedral of  

St. Anastasia เป็นโบสถโ์รมนัคำทอลกิสรำ้งขึ้นในสมยัศตวรรษที่ 5-6 ในยุคโรมำเนสก ์เป็นโบสถท์ี่ใหญ่ที่สุดในแควน้

ดลัมลัเชีย อย่ำงไรก็ตำมโบสถแ์ห่งนี้ไดร้บัควำมเสียหำยจำกสงครำมศำสนำในปี 1202 ครัง้นัน้เมอืงซำดำรถู์กโจมตีโดย

ชำวเวนิส ซึ่งไดร้บัควำมเสียหำยเป็นอย่ำงมำก และไดถู้กบูรณะใหม่ท ัง้หมดในศตวรรษที่ 13 “โบสถอ์นำสตำเชีย” ไดช้ื่อ

ว่ำเป็นโบสถท์ี่ส  ำคญัมำกเนื่องจำกพระสนัตปำปำ ถงึ 2 พระองคค์ือ พระสนัตปำปำอเลก็ซำนเดอรท์ี่ 3 ไดเ้สด็จเยอืนในปี 

1177 และพระสนัตปำปำจอหน์พอลที่ 2 ไดเ้สด็จเยือนโบสถน์ี้ในปี 2003 ซึ่งเป็นกำรเยือนต่ำงประเทศครัง้สุดทำ้ยของ

พระองค์ท่ำน น ำท่ำนเขำ้ชม โบสถเ์ซนต์ โดแนท ซึ่งเป็นโบสถส์ ำคญัประจ ำเมืองอีกแห่งหนี่ง ชมโรมนัฟอรมัหรือย่ำน

ชุมชนของโรมนัเมื่อสองพนัปีก่อนที่นกัโบรำณคดีไดใ้ชค้วำมอุตสำหะในกำรขดุคน้พบหลกัฐำนส ำคญัต่ำงๆท ัง้ที่อยู่อำศยั

ชำวโรมนั 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเขา้พกัสู่โรงแรมที่พกั CLUB FUMINATION BORIK หรือ DIADORA หรือ KOLOVARE **** หรือเทียบเท่า 

***หากโรงแรมที่เมืองซาดารไ์ม่สามารถรองรบัคณะได ้ทางบริษทัจะจดัที่พกัที่เมืองใกลเ้คียงใหแ้ทน*** 

 

วนัที่หก ซิบินิค – โทรเกียร ์- สปลิท  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซิบินิค (Sibenik) (ระยะทำง 90 กม. ใชเ้วลำเดินทำง 1.30 ชม.) เมืองริมทะเลเอเดรียติก          

ถูกบนัทึกในเอกสำรตัง้แต่ ค.ศ. 1066 ในชื่อแคสทรมั ซีบีนิซี (Castrum Sebenici) เติบโตจำกอิทธิพลภำยใตก้ำร

ปกครองของฮงักำเรียน-โครแอต-เวเนเชียน น ำท่ำนเขำ้ชม มหำวหิำรเซนตจ์ำคอบ สรำ้งขึ้นในระหว่ำงปีค.ศ. 1431-1535 

เป็นสถำปตัยกรรมผสมผสำนกนัระหว่ำง 3 ศิลปกรรม คือ ดลัเมเชียน ศิลปะทำงเหนือของอิตำล ีและทสัคำนี สถำปนิก 

3 ท่ำนไดใ้ชเ้ทคนิคชัน้สูงในกำรสรำ้งหอ้งโถงสูงใหญ่ และโดมครึ่งวงกลม ท ัง้วหิำรลว้นสรำ้งดว้ยหนิท ัง้หมด สะทอ้นให ้

เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะโกธิคและศิลปะเรอเนสซองสผ์สมผสำนกนัอย่ำงกลมกลนื  โดยองคก์ำรยูเนสโกไดย้กย่องให ้

มหำวหิำรแห่งนี้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000  

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถิ่น  
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บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงโทรเกียร ์(Trogir) (ระยะทำง 50 กม. ใชเ้วลำเดินทำง 45 นำที)  เมอืงขนำดเลก็บนเกำะที่ต ัง้อยู่

เกือบชิดกบัแผ่นดินใหญ่ เป็นเมอืงเก่ำแก่ต ัง้แต่สมยัยุคอำรยธรรมกรีกโรมนัเมื่อ 380 ปีก่อนคริสตกำล และไดพ้ฒันำ

บำ้นเรือนตำมผูป้กครองแต่ละยุคสมยั ยุคกำรปกครองของอำณำจกัรเวนิส ไดร้บัอิทธิพลจำกศิลปะสไตลเ์รเนซองคแ์ละ

บำโรค สำมำรถเห็นอำคำรบำ้นเรือน โบสถ ์สถำนที่ส  ำคญัต่ำงๆ ที่สรำ้งขึ้นในแบบศิลปะดงักล่ำว สถำปตัยกรรมเหล่ำนี้

ถูกดูแลอย่ำงดีตกทอดมำถงึปจัจุบนั ซึ่งองคก์ำรยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีนใหเ้มอืงโทรเกียรเ์ป็นมรดกโลกในปี 1997 น ำท่ำน

ชม เขตเมืองเก่ำ สมัผสัอำคำร บำ้นเรือน ที่ไดร้บัอิทธิพลจำกสถำปัตยกรรมกรีกและโรมนัโบรำณ เช่น ประตูเมือง 

“Kopnena Vrata” ซึ่งไดบู้รณะขึ้นใหม่ในสมยัศตวรรษที่ 16 น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกบั “มหำวหิำรเซนตล์อเรนซ”์ ซึ่งสรำ้ง

ขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใชเ้วลำก่อสรำ้งนบัสิบปี จุดเด่นของมหำวหิำรแห่งนี้คือประตูทำงเขำ้ที่แกะสลกัเป็นเรื่องรำวต่ำงๆ 

อย่ำงวจิิตรตระกำรตำ น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกบัหอนำฬิกำ (Foggia And Of Clock Tower) ที่สรำ้งขึ้นในศตวรรษที่ 14 

ชมจตัุรสัภำยในบริเวณเมอืงเก่ำ แวะถ่ำยรูปกบั ป้อมเซนตม์ำรค์ ซึ่งสรำ้งขึ้นในปี ค.ศ. 1430 ต ัง้ตระหงำ่นอยู่ริมชำยฝัง่

ทะลเอเดรียติก ในอดีตใชเ้ป็นก ำแพงป้องกนัภยัจำกขำ้ศึกที่เขำ้มำรุกรำนทำงทะเล ไดเ้วลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงสปลทิ 

(Split) (ระยะทำง 30 กม. ใชเ้วลำเดินทำง 30 นำที)   เมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจำกซำเกรบ ซึ่งอยู่ในแควน้ดลัเมเชีย 

อนัเป็นตน้ก ำเนิดของสุนขัพนัธุด์ลัมำเชี่ยนที่โด่งดงั น ำท่ำน เที่ยวชมเมอืงสปลทิ ที่สรำ้งรำยลอ้มพระรำชวงัดิโอคลเีธี่ยน 

ประกอบดว้ย ศำลำว่ำกำรเมอืงสไตล ์   เรเนซองค์ สรำ้งในสมยัคริสต์ศตวรรษที่ 15 อำคำรบำ้นเรือนเก่ำแก่ต่ำงๆ ชม

ย่ำน People Square ศูนยก์ลำงทำงธุรกิจและกำรบริหำร น ำท่ำน เขำ้ชมพระรำชวงัดิโอคลเีธี่ยน (Diocletian Palace) 

องคก์ำรยูเนสโก (UNESCO) ไดป้ระกำศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 สรำ้งขึ้นจำกพระประสงคข์องจกัรพรรดิ์ดิโอ

คลเีธี่ยนแห่งโรมนั ซึ่งตอ้งกำรสรำ้งพระรำชวงัส ำหรบับ ัน้ปลำยชีวติของพระองค์ หลงัจำกสละบลัลงัก ์ภำยในพระรำชวงั

ประกอบดว้ย วิหำรจูปิเตอร์ สุสำนใตด้ินที่มีชื่อเสียง (Catacombas) และวิหำรต่ำงๆ น ำท่ำนชมหอ้งโถงกลำงซึ่งมี

ทำงเดินที่เชื่อมต่อสู่หอ้งอื่นๆ ชมลำนกวำ้ง (Peristyle) ซึ่งลอ้มดว้ยเสำหินแกรนิต 3 ดำ้น และเชื่อมต่อดว้ยโคง้เสำที่

ตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอย่ำงวจิิตร สวยงำม ชมยอดระฆงัแห่งวหิำร The Cathedral Belfry แท่นบูชำของเซนตโ์ด

มนิสั และเซนตส์ตำดอิุสซึ่งอยู่ภำยในวหิำร  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรทอ้งถิ่น  

 

น าท่านเขา้พกัสู่โรงแรมที่พกั ATRIUM HOTEL / OR RADISSON BLU OR PRESIDENT SOLIN**** หรือเทียบเท่า 

***หากโรงแรมที่เมืองสปลิทไม่สามารถรองรบัคณะได ้ทางบริษทัจะจดัที่พกัที่เมืองใกลเ้คียงใหแ้ทน*** 
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วนัที่เจด็ สตอน - ดูบรอฟนิค  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  

น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองสตอน (Ston) (ระยะทำง 186 ก.ม. ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง)  เมืองที่ต ัง้อยู่ทำง

ตะวนัตกเฉียง เหนือของเมอืงดูบรอฟนิค เป็นเมอืงที่มชีื่อเสียงในเรื่องของหอยนำงรมและผลติภณัฑจ์ำกหอยนำงรมสดๆ 

จำกทะเลเอเดรียติกตื่นตำตื่นใจไปกบับรรยำกำศริมชำยฝัง่ทะเลที่มบีำ้นเรือนหลงัคำกระเบื้องสีแสด สลบัตำมแนวชำยฝัง่

เป็นระยะสู่สตอน หมู่บำ้นที่สงบเสงีย่มตัง้อยู่ริมฝัง่บริเวณโคง้อ่ำวกวำ้ง เปรียบเสมอืนเป็นด่ำนหนำ้ของเมอืงดูบรอฟนิค 

ในอดีตมคีวำมเจริญรุ่งเรืองจำกกำรคำ้เกลอื ดงันัน้ก ำแพงป้องกนัจึงมคีวำมจ ำเป็น ซึ่งสำมำรถมองเห็นก ำแพงโบรำณนี้

ไดจ้ำกระยะไกลในปัจจุบนั สตอนในอดีตอยู่ใตก้ำรปกครองของโรมนั จนกระท ัง่ถูกท ำลำยโดยพวกโกล ผ่ำนชม

สถำปตัยกรรมสิ่งก่อสรำ้งทำงโบรำณคด ีและร่องรอยของควำมเจริญรุ่งเรืองในอดตี พรอ้มเก็บบนัทกึภำพไวเ้ป็นที่ระลกึ  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถิ่น พรอ้มลองชิมหอยนำงรมสดจำกฟำรม์ในเมอืงสตอน 

บ่ำย น ำท่ำนเดนิทำงเลยีบชำยฝัง่ทะเลเอเดรียติกสู่ เมอืงมรดกโลกดูบรอฟนิค Dubrovnik (ระยะทำง 54 กม. ใชเ้วลำเดนิทำง 

1 ชม.)  ตื่นตำตื่นใจกบับรรยำกำศริมชำยฝัง่ทะเล ที่มบีำ้นเรือนหลงัคำกระเบื้องสีแสด สลบัตำมแนวชำยฝัง่เป็นระยะๆ  

เมอืงดูบรอฟนิคไดช้ื่อว่ำเป็นหนึ่งในเมอืงเก่ำที่สวยที่สุดในยุโรป สมญำนำม “ไข่มกุแห่งทะเล เอเดรียติก”  เป็นเมอืงที่มี

อ ำนำจทำงทะเลตัง้แต่ศตวรรษที่ 13 และมคีวำมเจริญรุ่งเรืองทำงกำรคำ้ จึงไดส้รำ้งควำมยิ่งใหญ่ใหโ้ดดเด่น ดว้ยกำร

ตกแต่งพระรำชวงั สรำ้งโบสถ ์วหิำร จตัุรสั น ำ้พุ และบำ้นเรือนต่ำงๆ และไดร้บักำรบูรณะและปรบัเปลี่ยนอย่ำงงดงำม

ตำมยุคสมยั เสน่หข์องเมอืงอยู่ที่เขตเมอืงเก่ำ (Old Town) ซึ่งต ัง้อยู่ภำยในก ำแพงโบรำณสูงตระหงำ่นโอบลอ้มโดยรอบ 

ซึ่งสรำ้งในศตวรรษที่ 13 เพือ่ป้องกนัภยัจำกศตัรู เช่น อำหรบั     เวเนเชียน มำชีโดเนียน และเซิรบ์ ภำยในเขตเมอืงเก่ำ

เป็นที่ต ัง้ของสถำปตัยกรรมมำกมำยและสิ่งก่อสรำ้งโบรำณต่ำงๆ องคก์ำรยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีนใหเ้มอืงดูบรอฟนิคเป็นม

รดกโลกในปี ค.ศ.1979  
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น ำท่ำนชมทศันียภำพของเมอืงดูบรอฟนิค ที่ต ัง้อยู่ตำมริมฝัง่ทะเลเอเดรียติค ตวัเมอืงเก่ำมป้ีอมปรำกำรโบรำณควำมยำว 

190 เมตรลอ้มรอบ ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงที่ควำมโด่งดงัเทียบไดก้บัแกรนดแ์คนย่อนหรือแกรนดค์ำแนลแห่งเวนิส  

น ำท่ำนเดินลอดประตู Pile Gate ที่มีรูปปัน้ของนกับุญ เซนต์เบลส นกับุญประจ ำเมือง เพื่อเขำ้สู่ใจกลำงเมืองเก่ำ ชม

น ำ้พุ Onofrio ซึ่งต ัง้เป็นเกียรติแก่สถำปนิกผูส้รำ้งน ำ้พุแห่งนี้  น ำท่ำนชม The Cathedral หนึ่งในโบสถเ์ก่ำแก่ประจ ำ

เมอืงเก่ำที่สะสมโบรำณวตัถุของพ่อคำ้วำณิชที่ไดท้  ำกำรคำ้ขำยกบัชำวเวนิชในอดีต น ำท่ำนถ่ำยรูปกบัหอนำฬิกำโบรำณ 

(Bell Tower Clock) จำกนัน้น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกบั พระรำชวงัเรคเตอร์ (Rector’s palace) พระรำชวงัที่สรำ้งขึ้นโดย

ผสมผสำนศิลปะท ัง้แบบโกธิค เรเนซองสแ์ละบำโรค๊ ไดเ้วลำน ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกบั สปอนซำ พำเลส (Sponza Palace) 

สรำ้งขึ้นโดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส์ ในสมยัศตวรรษที่ 15 ปจัจุบนัไดใ้ชเ้ป็นที่จดัเก็บเอกสำรและส ำนกังำนส่วน

รำชกำร น ำท่ำนเดินผ่ำนถนนสตรำดนั ถนนสำยหลกัยำวกว่ำ 398 เมตร ที่สองขำ้งทำงรำยลอ้มไปดว้ยอำคำรสไตลโ์รมนั 

โกธิค และรำ้นคำ้ รำ้นกำแฟ รำ้นไอศกรีม รำ้นขำยของที่ระลกึต่ำงๆมำกมำย อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรทอ้งถิ่น   

น าท่านเขา้พกัสู่โรงแรมที่พกั ADRIA HOTEL / OR VALAMAR/ OR CROATIA HOTEL**** หรือเทียบเท่า 

***หากโรงแรมที่เมืองดูบรอฟนิคไม่สามารถรองรบัคณะได ้ทางบริษทัจะจดัที่พกัที่เมืองใกลเ้คียงใหแ้ทน*** 

 

วนัที่แปด โมสตาร ์(บอสเนียและเฮอรเ์ซโกวีนา) 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่  เมืองโมสตำร์ (Mostar) (ระยะทำงประมำณ 150 กม. ใชเ้วลำเดินทำง 4 ชม) อีกหนึ่ งเมือง

ประวตัิศำสตรท์ี่มชีื่อเสียงทำงดำ้นกำรท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในเมอืงที่ส  ำคญัของประเทศบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีำ มขีนำด

เป็นอบัดบัที่ 5 ของประเทศ ตัง้อยู่ในหุบเขำของแม่น ำ้เนเรตวำ(Neretva River) น ำท่ำนชมควำมงดงำมและควำมเก่ำแก่

ของ สะพำน โบรำณ หรือ สตำรี มอสต์ สะพำนที่ถูกสรำ้งขึ้นจำกหิน โดยมคีวำมสูงจำกระดบัน ำ้ซึ่งวดัไดใ้นช่วงฤดูรอ้น 

ประมำณ 21 เมตร สะพำนโบรำณ สตำรี มอสต์ (Old Bridge Stari Most) ถูกสรำ้งขึ้นโดยชำวออตโตมนัในช่วง
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ศตวรรษที่ 16 และไดถู้กท ำลำยไปในปี ค.ศ. 1993 ต่อมำในปี ค.ศ. 2004 สะพำนเก่ำและอำคำรหลำยหลงัในเมอืงเก่ำ 

ในบริเวณใกลเ้คียงก็ไดร้บักำรบูรณปฏิสงัขรณ์ขึ้นใหม่ โดยไดร้บัควำมช่วยเหลือจำกคณะกรรมกำรวิชำกำรระหว่ำง

ประเทศของยูเนสโก องค์กำรยูเนสโก (UNESCO) ไดข้ึ้นทะเบียนสะพำนโบรำณรวมไปถึงบริเวณพื้นที่ใกลเ้คียงที่

ใกลเ้คียงที่สุดของสะพำนใหอ้ยู่ในรำยชื่อมรดกโลกของบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีำเมือ่ปี ค.ศ.2005  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถิ่น  

บ่ำย น ำท่ำนชม ย่ำนเมืองเก่ำ (Old Town) เพื่อชื่นชมเหล่ำอำคำรบำ้นเรือนซึ่งส่วนใหญ่ลว้นสรำ้งขึ้นในแบบสถำปตัยกรรม

แบบพรี-ออตโตมนั ออตโตมนัตะวนัออก เมดิเตอรเ์รเนียนและยุโรปตะวนัตก น ำท่ำนเขำ้ชม มสัยิดโกสกี้ เมหเ์มด ปำซ่ำ 

(Koski Mehmed Paša Mosque) มสัยดิออตโตมนัขนำดเลก็ ที่ถูกสรำ้งขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1751 หลงัถูกท ำลำยลงช่วง

สงครำมบอสเนีย สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของมสัยิดคือหอคอยสุเหร่ำที่ต ัง้สูงตระหง่ำนเหนือตวัเมอืงซึ่งว่ำกนัว่ำยอดหอคอย

สำมำรถมองววิระยะไกลไดถ้งึ 3 กิโลเมตร (**มสัยิดอาจปิดใหเ้ขา้ชม หากมกีารประกอบพธิีกรรมทางศาสนา) 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ในโรงแรมที่พกั 

น าท่านเขา้พกัสู่โรงแรมที่พกั CITY HOTEL/ OR HOTEL EDEN **** หรือเทียบเท่า 

***หากโรงแรมที่เมืองโมสตารไ์ม่สามารถรองรบัคณะได ้ทางบริษทัจะจดัที่พกัที่เมืองซาราเยโวใหแ้ทน*** 

 

 
 

วนัที่เกา้ ซาราเยโว  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงซำรำเยโว (Sarajevo) (ระยะทำงประมำณ 129 กม. ใชเ้วลำเดนิทำง 2.45 ชม. เป็นเมอืงใหญ่ที่สุด

และเป็นเมอืงหลวงของประเทศบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีำ มปีระชำกรอำศยัอยู่ใจกลำงเมอืงเพียงรำว 275,000 คน และ

กระจำยตวัอำศยัอยู่รอบนอกอกีรำว 555,000 คน เมอืงซำรำเยโวถูกขนำนนำมว่ำเป็น “นครเยรูซำเลม็แห่งยุโรปและบอล

ข่ำน” นอกจำกนี้ ยงัเคยถูกจดัอนัดบัเป็นหนึ่งในเมืองที่น่ำมำท่องเที่ยวอนัดบัตน้ๆโดย LONELY PLANET เมื่อปี 
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ค.ศ.2010 เนื่องจำกประวตัิศำสตรค์วำมเป็นมำ ศิลปวฒันธรรม รวมไปถงึกำรผสมผสำนของสถำปตัยกรรมหลำกหลำย

รูปแบบตัง้แต่ในอดีตกำล ซึ่งไดร้บัอิทธิพลมำจำก 3 ยุคสมยัดว้ยกนั คือ ยุคจ ักรวรรดิออตโตมนั ยุคจกัรวรรดิ

ออสเตรีย-ฮงักำรี และยุคที่อยู่ภำยใตก้ำรปกครองของยูโกสลำเวยี เมืองซำรำเยโวเคยเป็นหนึ่งในเมืองศูนยก์ลำงที่มี

ส  ำคญัเป็นอย่ำงยิ่งของจกัรวรรดิออตโตมนัในช่วงศตวรรษที่ 15 และยงัถูกบนัทกึเป็นเมอืงแรกในทวปียุโรป และเมอืงที่

สองในโลก ที่มรีถรำงไฟฟ้ำวิง่พำดผ่ำนกลำงเมอืงเมือ่ปี ค.ศ.1885  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถิ่น 

บ่ำย  น ำท่ำนเขำ้ชม อุโมงคส์งครำม (War Tunnel) ที่ขุดขึ้นในช่วงสงครำมระหว่ำงบอสเนียและเซอรเ์บยี เมื่อครัง้ที่บอสเนีย 

ตอ้งกำรแยกเป็นเอกรำชจำกยูโกสลำเวีย อุโมงคแ์ห่งนี้ขุดขึ้นเพื่อล  ำเลยีงอำหำร น ำ้ เวชภณัฑแ์ละกองก ำลงัทหำร ใน

ระหว่ำงสงครำม เป็นอุโมงคท์ี่ขุดขึ้นภำยในบำ้นหลงัเลก็ๆ หลงัหนึ่งเท่ำนัน้ แต่ขุดยำวผ่ำนสนำมบินซำรำเยโว เพื่อเป็น

เสน้ทำงล  ำเลยีง หลงัจำกที่เมอืงซำรำเยโว ถูกกองก ำลงัเซอรเ์บีย โอบลอ้ม เพื่อไม่ตอ้งกำรให บ้อสเนียเป็นเอกรำช กำร

สรำ้งอุโมงคแ์ห่งนี้  ยอ้นรอยประวตัิศำสตรอ์นัน่ำสะเทือนใจ ของเมอืงซำรำเยโว ในช่วงสงครำมบอสเนียในอดีต น ำท่ำน

ชมกลบัสู่ ย่ำนเมอืงเก่ำ BASCARSIJA อดตีเคยเป็นย่ำนบำซำรเ์ก่ำแก่ของยุคออตโตมนั ปจัจุบนัเป็นถนนสำยหลกัของ

เมอืงซำรำเยโว ต ัง้อยู่ในส่วนเมอืงเก่ำของซำรำเยโว ออกแบบในสไตลอ์อตโตมนั-เตอรกิ์ช เต็มไปดว้ยรำ้นคำ้ของที่ระลกึ 

รำ้นกำแฟ บำซำรท์ี่ขำยสินคำ้หลำกหลำยชนิด ต่อดว้ย ย่ำนเมอืงเก่ำซำรำเยโว (STARI GRAD) ย่ำนที่มสีถำปตัยกรรม

หลำกหลำยสไตล ์อำทิเช่น สถำปตัยกรรมแบบบอสเนีย ออตโตมนั ออสโตร -ฮงักำเรียน เป็นตน้ เป็นที่ต ัง้ของสถำนที่

ส  ำคญัทำงศำสนำหลำยแห่ง น ำท่ำนเขำ้ชมควำมงดงำมของ สุเหร่ำ GAZI HUSREV-BEG MOSQUE  ซึ่งไดช้ื่อว่ำ

เป็นสุเหร่ำแบบออตโตมนัที่ส  ำคญัที่สุดในเมอืงซำรำเยโว ชม มหำวหิำรประจ ำเมอืงซำรำเยโว (THE CATHEDRAL OF 

JESUS HEART) เป็นมหำวหิำรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนิำ เป็นที่ประจ ำต ำแหน่งของพระรำชำ

คณะของเมอืง เป็นสถำปตัยกรรมแบบนีโอ-กอธิค สรำ้งในช่วงปี ค.ศ.1884-1889  น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกบัโบสถค์ริสต์

ออโธด๊อกซท์ี่สรำ้งอย่ำงยิ่งใหญ่ ภำยในบริเวณเดียวกนั รวมถึงโบสถข์องชำวยิวหรือซีนำกอฟ ขนำดให ญ่ที่สรำ้งอยู่

ภำยในย่ำนนี้  น ำท่ำนชม สะพำนลำติน (LATIN BRIDGE) ซึ่งเป็นจุดที่อำร์ค ดยุค ฟรำนซ์ เฟอร์ดินำนด์ (Franz 

Ferdinand) รชัทำยำทแห่งรำชวงศ์ออสเตรียถูกลอบปลงพระชนมใ์นวนัที่ 28 มิถุนำยน 1914 โดยชำวซำรำเยโวนำย

หนึ่ง จนกลำยเป็นชนวนเหตุในกำรเกิดสงครำมโลกครั้งที่ 1 จำกนั้นอิสระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงสินคำ้ทอ้งถิ่นและสินคำ้

พื้นเมอืงตำมอธัยำศยั 

17.30 น. น ำท่ำนเดนิทำงสู่สนำมบนิซำรำเยโว 

***หลงัท าการเช็คอนิแลว้ อสิระใหท้่านรบัประทานอาหารค า่ภายในสนามบนิตามอธัยาศยั*** 

21.10 น. ออกเดนิทำงจำกสนำมบนิซำรำเยโวสู่สนำมบนิอสิตนับูล โดยเที่ยวบนิที่ TK1026 (ใชเ้วลำบนิ 2 ชม.) 

 บริกำรอำหำร เคร่ืองดื่ม และพกัผ่อน บนเครื่องบิน 
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วนัที่สบิ อสิตนับูล - กรุงเทพมหานคร 

00.05 น. เดนิทำงมำถงึกรุงอสิตนับูล แวะเปลีย่นเครื่อง อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงใน DUTY FREE SHOP ภำยในสนำมบนิ 

01.25 น. ออกเดนิทำงสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบนิที่ TK 68 (ใชเ้วลำบนิประมำณ 9 ชัว่โมง)  

 สำยกำรบนิฯ มบีริกำรอำหำร 2 รอบ คือ อำหำรค ำ่ และ อำหำรเชำ้ 

15.00 น. เดนิทำงถึงสนำมบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ (BON VOYAGE) 

 

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

10 วนั อติาลี - โครเอเชีย - สโลวีเนีย – บอสเนียและเฮอรเ์ซโกวีนา  

(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเกน้ / รวมทิปหวัหนา้ทวัรแ์ละคนขบัรถแลว้)  

ราคา 72,900 บาท : 20-29 มี.ค. 

ราคา 75,900 บาท : 8-17 เม.ย./ 9-18 เม.ย./ 10-19 เม.ย./ 12-21 เม.ย. 

อตัรำค่ำบริกำร  (บำท)  ม.ีค. เม.ย. 

รำคำผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่หรือ เด็ก 1 ท่ำนพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 72,900 75,900 

พกัเดี่ยวเพิม่ท่ำนละ 10,000 11,000 

เด็กอำยุ 2-11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 72,900 75,900 

เด็กอายุต า่กว่า 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) โปรดสอบถำม โปรดสอบถำม 

ชัน้ธุรกิจเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เริ่มตน้ที่ท่ำนละ  

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ต่อเมือ่ที่นัง่ confirm เท่ำนัน้) 

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

ไม่เอำตัว๋เครื่องบนิ BKK-IST-VCE//SJJ-IST-BKK หกัค่ำตัว๋คืน 20,000 20,000 

**รำคำอำจมกีำรปรบัขึ้น – ลง ตำมรำคำน ำ้มนัที่ปรบัขึ้นลง แต่จะปรบัตำมควำมเป็นจริงที่ 

สำยกำรบนิประกำศปรบั และที่มเีอกสำรยนืยนัเท่ำนัน้ (คิด ณ วนัที่ 26 ก.ย. 2562) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 

▪ ส ำหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มบีริกำรเฉพำะบำงโรงแรมเท่ำนัน้ กรณีเดนิทำงเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่ำน แนะน ำใหท้่ำน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 

หอ้งจะสะดวกกบัท่ำนมำกกว่ำ 

▪ การเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงนิได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดนิทางได ้

▪ กระเป๋ำเดนิทำงเพือ่โหลด ท่ำนละ 1 ใบ น ำ้หนกัไม่เกิน 20 ก.ก., กระเป๋ำถอืขึ้นเครื่อง (Hand carry) น ำ้หนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
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โปรแกรมท่องเที่ยวอติาลี-โครเอเชีย-สโลวีเนีย-บอสเนียและเฮอรเ์ซโกวีนา (ตามที่ระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 

▪ ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัชัน้นกัท่องเที่ยวโดยสำยกำรบินTK (กระเป๋ำเดนิทำง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่ำน) 

▪ ค่ำภำษสีนำมบนิ, ภำษนี ำ้มนั, ประกนัภยัทำงอำกำศ 

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

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

▪ ค่ำที่พกัตลอดกำรเดนิทำง (พกัหอ้งคู่) 

▪ ค่ำอำหำรทุกมื้อตำมระบุ, ค่ำพำหนะ หรือรถรบั-ส่ง ระหว่ำงน ำเที่ยว, ค่ำเขำ้ชมสถำนที่ 

▪ เจำ้หนำ้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 

▪ ค่ำทปิพนกังำนขบัรถ ค่ำทปิหวัหนำ้ทวัร ์ 

 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 

▪ ค่ำวซี่ำเชงเกน้อติำล ี(ประมำณ 3,000 บำท **อตัรำค่ำวซี่ำอำจเปลีย่นแปลงได ้ขึ้นกบัอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ) 

▪ ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัอำท ิค่ำซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เคร่ืองดื่มมนิิบำร ์และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆที่ไม่ไดร้ะบุในรำยกำร 

▪ ค่ำภำษมีูลค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ที่จ่ำย 3% 

การช าระเงนิ งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุป๊ออกเดินทางแน่นอน 

  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดนิทาง  

 

กรณียกเลิก  

ยกเลกิก่อนกำรเดินทำง 60 วนั ไม่เก็บค่ำใชจ้่ำย (หำกไม่ไดม้ค่ีำใชจ้่ำยใดๆเกิดขึ้น)   (เมษำยน-ธนัวำคม ปีใหม่ 75 วนั) 

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

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

ยกเลกิก่อนกำรเดินทำง 1-9 วนั หกัค่ำใชจ้่ำย 100% ของค่ำทวัร ์    (เมษำยน-ธนัวำคม ปีใหม่ 1-19วนั) 

ผูเ้ดนิทำงที่ไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนื่องจำกกำรยื่นเอกสำรปลอม หกัค่ำใชจ้่ำย 100%  

***หำกมกีำรยกเลกิกำรจองทวัร ์หลงัไดท้ ำกำรยื่นวซี่ำเรียบรอ้ยแลว้ บริษทัขอสงวนสทิธิ์ในกำรน ำเล่มพำสปอรต์ 

 

 

 

 

http://www.followmeholiday.com/


 
                                                                                                                                      
 
 

                                                                                                              บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด 
                                                                             Follow Me Holiday Co.,Ltd. 
                                                                                         License no. 11/09492 
 

 

    Tel. 02-408-6777, 062-645-4945      9/27 โครงการเวิร์คเพลส  ราชพฤกษ์ - จรัญสนิทวงศ์ ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
      www.followmeholiday.com         9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek69,Phasi Charoen, Bangkok 10160 THAILAND                                

 

หมายเหตุ : 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทำงทรำบล่วงหนำ้ 

อย่ำงนอ้ย 20 วนั ก่อนกำรเดนิทำง 

▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงกำรพำเขำ้ชมสถำนที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท ำกำร โดยจะจดัหำสถำนที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อ

ทดแทนเป็นล ำดบัแรก หรือคืนค่ำเขำ้ชมแก่คณะผูเ้ดนิทำงแทน 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นสุดวสิยั อำทิ กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน กำรนดั

หยุดงำน  กำรประทว้ง  ภยัธรรมชำติ  กำรก่อจรำจล  อุบตัิเหตุ  ปญัหำกำรจรำจร ฯลฯ   ท ัง้นี้จะค ำนึงและรกัษำผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทำงไวใ้หไ้ดม้ำกที่สุด 

▪ เนือ่งจำกกำรท่องเที่ยวนี้ เป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษทัตวัแทนในต่ำงประเทศ  ท่ำนไม่สำมำรถที่จะเรียกรอ้งเงนิคืน ในกรณี

ที่ท่ำนปฎเิสธหรือสละสทิธิ์ ในกำรใชบ้ริกำรที่ทำงทวัรจ์ดัให ้ยกเวน้ท่ำนไดท้ ำกำรตกลง หรือ แจง้ใหท้รำบ ก่อนเดนิทำง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึ้น หำกท่ำนถูกปฎิเสธกำรตรวจคนเขำ้เมอืง และจะไม่คืนเงนิค่ำทวัรท์ี่ท่ำนช ำระมำแลว้  

หำกท่ำนถูกปฎเิสธกำรเขำ้เมอืง อนัเน่ืองจำกกำรกระท ำที่ส่อไปในทำงผดิกฎหมำย หรือกำรหลบหนีเขำ้เมอืง  

▪ ในกรณีที่ท่ำนจะใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ำ้เงนิ) เดนิทำงกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบ หำกท่ำนถูกปฎิ

เสธกำรเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพรำะโดยปกตินกัท่องเที่ยวใชห้นงัสอืเดนิทำงบุคคลธรรมดำ เล่มสเีลอืดหมู 

กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง (Land Only) 

▪ ในกรณีลูกคำ้ด ำเนินกำรเรื่องตัว๋เครื่องบนิเองและมำเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคำ้ตอ้งด ำเนินกำรมำพบคณะทวัรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรมำพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถงึหำกกรณีเที่ยวบนิของคณะใหญ่เกิดควำมล่ำชำ้หรือ

ยกเลกิเที่ยวบนิอนัดว้ยสำเหตุใดๆก็ตำม 

ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดนิทำงไป-กลบั หำกท่ำนตอ้งกำรเลือ่นวนัเดนิทำงกลบั ท่ำนจะตอ้งช ำระ ค่ำใชจ้่ำย

ส่วนต่ำงที่สำยกำรบนิเรียกเก็บโดยสำยกำรบนิ เป็นผูก้ ำหนด ซึ่งทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที่ยกเลกิ

กำรเดนิทำง ถำ้ทำงบริษทัไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดนิทำงตอ้งรอ Refund ตำมระบบของสำยกำรบนิเท่ำนัน้ (ในกรณีที่ต ัว๋

เครื่องบนิสำมำรถท ำกำร Refund ไดเ้ท่ำนัน้) 

▪ ท่ำนที่จะออกตัว๋เครื่องบนิภำยในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยก่อนเพือ่ขอค ำยนืยนัว่ำทวัรน์ัน้ๆ 

ยนืยนักำรเดนิทำง แน่นอน หำกท่ำนออกตัว๋ภำยในประเทศโดยไม่ไดร้บักำรยนืยนัจำกพนกังำน แลว้ทวัรน์ัน้ยกเลกิ บริษทัฯไม่

สำมำรถรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยใดๆที่เกี่ยวขอ้งกบัต ัว๋เครื่องบนิภำยในประเทศได ้

▪ เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขำ้งตน้ 
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โรงแรมและหอ้งพกั 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่ำนมคีวำมประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยู่กบัขอ้ก ำหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมคีวำมแตกต่ำงกนั ซึ่งอำจจะท ำใหท้่ำน

ไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตำมที่ตอ้งกำร หรือ อำจไม่สำมำรถจดัหอ้งที่พกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลำยแห่งในยุโรป จะไม่มเีครื่องปรบัอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมติ ำ่ เคร่ืองปรบัอำกำศที่มจีะใหบ้ริกำรในช่วงฤดู

รอ้นเท่ำนัน้ 

▪ ในกรณีที่มกีำรจดัประชุมนำนำชำติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้ำโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่ำตวั บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในกำร

ปรบัเปลีย่นหรือยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดควำมเหมำะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

▪ กรุณำงดน ำของมคีม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ำใบเลก็ที่จะถอืขึ้นเครื่องบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนำด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หำ้มน ำติดตวัขึ้นบนเครื่องบนิโดยเด็ดขำด 

▪ วตัถทุี่เป็นลกัษณะของเหลว อำท ิครีม โลชัน่ น ำ้หอม ยำสฟีนั เจล สเปรย ์และเหลำ้ เป็นตน้ จะถูกท ำกำรตรวจอย่ำงละเอยีดอีก

ครัง้ โดยจะอนุญำตใหถ้อืขึ้นเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดยีวกนัในถุงใสพรอ้มที่

จะส ำแดงต่อเจำ้หนำ้ที่รกัษำควำมปลอดภยัตำมมำตรกำรองคก์ำรกำรบนิพลเรือนระหว่ำงประเทศ ( ICAO ) 

▪ หำกท่ำนซื้อสนิคำ้ปลอดภำษจีำกสนำมบนิ จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดนิทำง เที่ยวบนิ จงึสำมำรถน ำขึ้นเครื่องได ้และหำ้มมี

ร่องรอยกำรเปิดปำกถงุโดยเด็ดขำด 
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สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ 

▪ ส ำหรบัน ำ้หนกัของสมัภำระที่ทำงสำยกำรบนิอนุญำตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 20-30 กิโลกรมั (ส ำหรบัผูโ้ดยสำรชัน้ประหยดั/ 

Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกบัแต่ละสำยกำรบนิ) กำรเรียกเก็บค่ำระวำงน ำ้หนกัเพิม่เป็นสทิธิ์ของสำยกำรบนิที่ท่ำนไม่

อำจปฎเิสธได ้หำก น ำ้หนกักระเป๋ำเดนิทำงเกินกว่ำที่สำยกำรบนิก ำหนด 

▪ ส ำหรบักระเป๋ำสมัภำระที่ทำงสำยกำรบนิอนุญำตใหน้ ำขึ้นเครื่องได ้ตอ้งมนี ำ้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมัและมสีดัส่วนไม่เกิน 7.5 x 

13.5 x 21.5 ส ำหรบัหน่วยวดั “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส ำหรบัหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบำงรำยกำรทวัร ์ที่ตอ้งบนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ำ้หนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ำ่กว่ำมำตรำฐำนได ้ท ัง้นี้

ขึ้นอยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บริษทัขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัภำระ ควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ำ้หนกัส่วนที่เกิน 

▪ กระเป๋ำและสมัภำระที่มลีอ้เลือ่นและมขีนำดใหญ่เกินไป ไม่เหมำะกบักำรเป็นกระเป๋ำถอืขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 

▪ ของมีค่ำทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเครื่อง  เพรำะหำกเกิดกำรสูญหำย สำยกำรบินจะ

รบัผดิชอบชดใชต้ำมกฎไออำตำ้เท่ำนัน้ ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมำณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ำ้หนกักระเป๋ำจริง ท ัง้นี้จะชดเชยไม่

เกิน USD 400 กรณีเดินทำงชัน้ธรรมดำ (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทำงชัน้ธุรกิจ (Business) ดงันัน้จึงไม่แนะน ำให ้

โหลดของมค่ีำทุกประเภทลงกระเป๋ำใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋ำใบใหญ่เกิดกำรสูญหำยระหว่ำงกำรท่องเที่ยว (ระหว่ำงทวัร ์ไม่ใช่ระหว่ำงบิน) โดยปกติประกนัภยักำรเดนิทำงที่บริษทั

ทวัรไ์ดจ้ดัท ำใหลู้กคำ้จะไม่ครอบคลุมค่ำชดเชยในกรณีกระเป๋ำใบใหญ่สูญหำย  

▪ กรณีกระเป๋ำใบเล็ก (Hand Carry) เกิดกำรสูญหำย บริษทัฯ ไม่สำมำรถรบัผิดชอบชดเชยค่ำเสียหำยใหท้่ำนได ้ดงันัน้ท่ำนตอ้ง

ระวงัทรพัยส์นิส่วนตวัของท่ำน 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเกน้ประเทศอติาล ี

(ใชเ้วลำในกำรขอวซี่ำประมำณ 15 วนัท ำกำร) 

สถำนฑูตไม่อนุญำตใหด้งึเล่มพำสปอรต์ หำกไดย้ื่นเขำ้ไปแลว้ ดงันัน้ถำ้ท่ำนรูว้่ำตอ้งใชเ้ล่มกรุณำแจง้บริษทัทวัรฯ์ เพือ่ขอยื่นวซี่ำ

ล่วงหนำ้ก่อนกรุป๊ และใหแ้นบตัว๋เครื่องบนิในช่วงที่ท่ำนจะเดนิทำงมำดว้ย 

 

(กำรเตรียมเอกสำร กรุณำอ่ำนใหเ้ขำ้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 

 

1. หนงัสอืเดนิทำง อำยุใชง้ำนได ้เกิน 6 เดอืนขึ้นไป และ มหีนำ้ว่ำงอย่ำงนอ้ย 2 แผ่น 

2. รูปถ่ำยสหีนำ้ตรง ขนำด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉำกหลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสขีำว (อย่ำถ่ำยเอง เพรำะพื้นเป็นสเีทำ ใชไ้ม่ได)้ หำ้มสวมแว่น

สำยตำ (รูปถ่ำยตอ้งถ่ำยไวไ้ม่เกิน 6 เดอืน...สถำนฑูตมกีำรเทยีบรูปกบัหนำ้วซี่ำที่เคยได)้  

3. ส ำเนำบตัรประชำชน  

4. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น (กรุณำถ่ำยหนำ้แรกที่มรีำยละเอยีดบำ้นเลขที่มำดว้ย) 

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

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

7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ำ่กว่ำ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมำ)  

8. กรณีเด็กอำยุต ำ่กว่ำ 20 ปีบริบูรณ์: (หำกเด็กไม่ไดเ้ดนิทำงพรอ้ม พ่อและแม่) ตอ้งยื่นเอกสำรเพิม่เติมดงันี้  

- เด็ก เดนิทำงกบับุคคลอื่น บดิำและมำรดำตอ้งท ำหนงัสอืแสดงควำมยนิยอม ซึ่งออกใหโ้ดยที่ว่ำกำรเขตหรืออ ำเภอเท่ำนัน้ และ

ใหร้ะบุว่ำ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทำงกบัใคร (ระบุชื่อ) มคีวำมสมัพนัธอ์ย่ำงไรกบัครอบครวั 

- เด็ก เดนิทำงกบับดิำ มำรดำตอ้งท ำหนงัสอืแสดงควำมยนิยอมซึ่งออกใหโ้ดยที่ว่ำกำรเขตหรืออ ำเภอเท่ำนัน้และใหร้ะบุว่ำ 

มำรดำยินยอมใหเ้ด็กเดนิทำงกบับดิำ (ระบุช่ือบดิำ)  

- เด็ก เดนิทำงกบัมำรดำ บดิำตอ้งท ำหนงัสอืแสดงควำมยนิยอมซึ่งออกใหโ้ดยที่ว่ำกำรเขตหรืออ ำเภอเท่ำนัน้และใหร้ะบุว่ำ บดิำ

ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทำงกบัมำรดำ (ระบุชื่อมำรดำ)   

9. หลกัฐำนกำรท ำงำน (จดหมายรบัรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมำยรบัรองกำรท ำงำนใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถำนฑูตและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดนิทำงเป็นเจำ้ของกิจกำร : ใชห้นงัสอืจดทะเบยีนบริษทัฯ ที่มรีำยชื่อผูป้ระกอบกิจกำร (อำยุไม่เกิน 3 เดอืน) 

- กรณีผูเ้ดนิทำงเป็นเจำ้ของรำ้นคำ้ : ใชท้ะเบยีนพำณิชยท์ี่มชีื่อผูเ้ป็นเจำ้ของรำ้นคำ้ 

- กรณีพนกังำนบริษทั : ใชจ้ดหมำยรบัรองกำรท ำงำนจำกนำยจำ้ง ระบุต ำแหน่ง ระยะเวลำกำรว่ำจำ้ง เงนิเดอืน  

- กรณีที่เป็นขำ้รำชกำร : ใชห้นงัสอืรบัรองจำกหน่วยงำน  
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- กรณีเกษียณอำยุรำชกำร: ถ่ำยส ำเนำบตัรขำ้รำชกำรบ ำนำญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษำ ตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจำกสถำบนัศึกษำ นัน้ว่ำก ำลงัศึกษำอยู่ ระบุช ัน้ปีที่ศึกษำ  

10. หลกัฐำนกำรเงนิ :  (กรุณำเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ ัง้ Bank guarantee และ ส ำเนำบญัชี เล่มเดยีวกนั) 

- หนงัสอืรบัรองสถำนะทำงกำรเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรพัย ์ (Saving account) ออกโดยธนำคำร ระบุชื่อ

เจำ้ของบญัชีใหค้รบถว้น มอีำยุไม่เกิน 15 วนันบัจำกวนัที่จะยื่นวซี่ำ 

- ส ำเนำสมดุบญัชียอ้นหลงั 6 เดอืน นบัขึ้นไปจำกเดอืนที่จะยื่นวซี่ำ มยีอดเงนิไม่ต ำ่กว่ำ 100,000 บำทต่อกำรรบัรอง 1 ท่ำน 

และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กำ้วขำ้มเดอืน (ปรบัสมดุและส ำเนำ 7 วนัก่อนยื่นวซี่ำ) 

 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมดุบญัชีออมทรพัยเ์ล่มเดียวกนัเท่านั้น ************** 

หมำยเหตุ : หำกสมดุบญัชีแสดงยอดรวมที่มกีำรกระโดดขำ้มเดอืน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจำกเดอืน 1 ขำ้มไปเป็นยอดของ เดอืน 

3 (เดอืน 2 ไม่ม)ี ท่ำนตอ้งไปขอ Bank statement จำกทำงธนำคำรแทนกำรถ่ำยส ำเนำสมดุบญัชี 

- บญัชีฝำกประจ ำ (Fixed) สำมำรถแนบประกอบได ้แต่ท่ำนตอ้งแนบบญัชีออมทรพัย ์(Saving) มำดว้ย 

หำกตอ้งกำรใชบ้ญัชีฝำกประจ ำ ตอ้งเตรียมดงันี้ 

- หนงัสอืรบัรองสถำนะทำงกำรเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชีฝำกประจ ำ (Fixed account) ออกโดยธนำคำร ระบุชื่อ

เจำ้ของบญัชีใหค้รบถว้น มอีำยุไม่เกิน 20 วนันบัจำกวนัที่จะยื่นวซี่ำ 

- ส ำเนำสมดุบญัชีฝำกประจ ำ มยีอดเงนิไม่ต ำ่กว่ำ 100,000 บำทต่อกำรรบัรอง 1 ท่ำน  

หมำยเหตุ หำกตอ้งกำรรบัรองกำรเงนิใหค้นภำยในครอบครวั ตอ้งเตรียมเอกสำรดงันี้ 

- หนงัสือรบัรองทำงกำรเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชื่อเจำ้ของบญัชี รบัรองค่ำใชจ้่ำยใหใ้คร (ตอ้งระบุชื่อผูถู้กรบัรองใน

จดหมำยดว้ย)  

- กรุณำแนบสูติบตัร, ทะเบยีนบำ้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐำน เพือ่แสดงสถำนะ และควำมสมัพนัธว์่ำเป็นคนในครอบครวั

เดยีวกนั 

กรณีนำยจำ้งรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหลู้กจำ้ง 

- จดหมำยรบัรองจำกนำยจำ้งระบุว่ำเป็นผูร้บัรองค่ำใชจ้่ำย พมิพเ์ป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ 

- หนงัสอืรบัรองเงนิฝำก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2   

 (สถำนฑูตไม่รบัพจิำรณำบญัชีกระแสรำยวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมำ) 
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