
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

เวียนนา – คลาเกรนเฟิร์ท – เบลด – ลูบลยิานา – ปราสาทลุบบลยิาน่า  
ถํา้โพสทอยน่า – โอพาเทีย – ซาเกรบ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน – ทําเนียบประธานาธิบดี 

อุทยานแห่งชาติพลติวิเซ – ซิบินิค – โบสถ์เซนต์จาคอบ – สปลทิ – พระราชวัง ดิโอคลเีธ่ียน 



นีอุม – โมสตาร์ – บลากายจ์ – มาล ีสตอน – ดูบรอฟนิค – Outlet Parndorf 

กาํหนดการเดนิทาง 
01-10 พ.ค.//22-31 พ.ค.//05-14 ม.ิย.//19-28 มิ.ย.//03-12 ก.ค.//24 ก.ค.-02 ส.ค.//07-16 ส.ค.// 

21-30 ส.ค.//04-13 ก.ย.//18-27 ก.ย. 2563 
( กรุณาสํารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
วนัที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
21.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์  Austrian Airlines พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระ
และบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

23.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย  โดยสายการบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่  
OS026  

วนัที่2 เวยีนนา – คลาเกรนเฟิร์ท – เบลด(สโลวเีนีย) – ลูบลยิาน่า 
05.35 น. เดินทางมาถึงสนามบินเมืองกรุงเวียนนา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อย

แล้ว นําท่านออกเดินทางสู่เมือง คลาเกรนเฟิร์ท (Klagenfurt) คือเมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงและยงัเป็น
เมืองหลวงของแควน้คารินเทีย (Carinthia) เป็น
รัฐทางใตสุ้ดของประเทศออสเตรีย ในปี 2008 
เมืองคลาเกนเฟิร์ต เคยเป็นหน่ึงในแปดเมือง
เจา้ภาพการจดัแข่งขนัฟุตบอลชิงแชมป์ยโุรปอีก
ดว้ย อีกทั้งยงัเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบัหกของ
ประเทศอีกดว้ย โดยเมืองน้ีตั้งอยูบ่นฝ่ังทะเลสาบ 
Worthersee ที่แวดลอ้มไปดว้ยทิวทศัน์ที่สวยงาม
ของเทือกเขาแอลป์ที่ช่ือวา่ Karavanke ไดรั้บฉายานามวา่กุหลาบแห่งทะเลสาบ Worthersee เมืองน้ีเคย
ถูกไฟไหมค้ร้ังใหญ่เม่ือปี 1544 และถูกสร้างขึ้นใหม่โดยสถาปนิกชาวอิตาลี ดงันั้นลกัษณะของเมืองจึง
เนน้สไตลอิ์ตาลีโดยทัว่ไป ... นาํท่านชมเมืองที่บริเวณใจกลางเมือง อาคารรัฐสภาแวะถ่ายรูปกบั
อนุสาวรียม์งักร (Dragon Fountain) เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองน้ี ชมจตุัรัสเมืองเก่าซ่ึงเป็นที่ตั้งของเหล่า
อาคารสาํคญัๆที่สร้างขึ้นในสไตลเ์รอเนสซอง ชมความ
งดงามของ ลานนํ้ าพมุงักรลินทว์ร์ูม (Lindworm Fountain) 
ถูกสร้างขึ้นในปี 1593 ปัจจุบนัเป็นอีกหน่ึงจุดท่องเที่ยวที่
ไดรั้บความนิยมมากแห่งหน่ึงของเมือง 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านออก เดินทางสู่สาธารณรัฐสโลวีเนีย  ดินแดนที่มี

ความงดงามทางลกัษณะภูมิประเทศ ไม่วา่จะเป็นทะเลสาบ 



ภูเขา และศิลปะ วฒันธรรมที่สุดแสนจะงดงาม  นําท่านเข้าสู่เมืองเบลด  Bled เมืองตากอากาศตั้งอยูริ่ม
ทะเลสาบและริมเทือกเขาแอลป์จูเลียน เป็นทะเลสาบที่มีช่ือ   เสียงมากที่สุดในประเทศสโลเวเนีย และ
ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ นําท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด  
ตวัทะเลสาบเกิดจากการกดัเซาะของธารนํ้ าแขง็โบฮินจ ์ (Bohinj Glacier) ในยคุนํ้ าแขง็ แต่ที่น่าสนใจ
ยิง่กวา่นั้นคือนํ้ าในทะเลสาบ ไม่ไดม้าจากการละลายของธารนํ้ าแขง็ แต่มาจากบ่อนํ้ าร้อนใตดิ้นหลาย
แห่ง นํ้ าในทะเลสาบน้ีจึงใสบริสุทธ์ิ และไม่กลายเป็นนํ้ าแขง็ในฤดูหนาว เรือล่องผา่น ปราสาทเบลด 
Bled Castle ที่ตั้งอยูบ่นริมผาติดทะเลสาบ เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด จกัรพรรดิเฮนริค ที่ 2 แห่งเยอรมนั 
ยกใหเ้ป็นสถานที่พกัของบิชอป อลั เบี่ยม แห่งบริเซน (Bishop Albium of Brixen) ในปี ค .ศ.1004 นํา
ท่านออกเดินทางสู่กรุงลูบลิยานา (Ljubljana) 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร   

พกัที่:  AUSTRIA TREND HOTEL / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่3 ลูบลยิานา – ปราสาทลุบบลยิาน่า – ถํา้โพสทอยน่า – โอพาเทีย 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 นําท่าน เข้าสู่จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน เป็นจตุัรัสที่มีความสาํคญัเช่นเดียวกบัจตุัรัสบนัไดสเปนในกรุง

โรม มีรูปป้ันของฟรานซ์ เพรเซเรน กวทีี่มีช่ือเสียงของสโลวเีนีย เป็นสญัลกัษณ์ความรักชาติและ
เสรีภาพ ใกลจ้ตุัรัสเป็นโบสถใ์นนิกายฟรานเซสกนั ศิลปะในแบบอาร์ตนูโว  นําท่านขึน้ชม ลาน
ปราสาทลุบบลิยาน่า ปราสาทยุคกลางที่ต้ังอยู่บนเนิน
เขาเหนือใจกลางเมืองลุบลิยาน่า โดยปราสาทถูกสร้าง
ขึ้นเพือ่ปกป้องอาณาจกัรจากการรุกรานของชาวเติร์ก
และกบฏ ปัจจุบนัปราสาทลูบลิยาน่าไดก้ลายเป็น 
สถานที่ท่องเที่ยวที่มี ความสาํคญัทางดา้นวฒันธรรม 
และยงักลายเป็นหอชมเมือง ซ่ึงท่านจะไดส้มัผั สววิ
ทิวทศัน์อนังดงามของเมืองไดเ้กือบทั้งหมด ชมจัตุรัส
กลางเมืองเพรเซเรน จตัุรัสที่มีความสาํคญั  จตัุรัสเป็น
รูปหล่อของฟรานซ์ เพรเซเรน กวทีี่มีช่ือเสียงของ   
สโลเวเนีย (1800 – 1849) เป็นสญัลกัษณ์ของคนรักชาติ รักเสรีภาพ ใกลจ้ตัุรัสเป็นโบสถนิ์กายฟรานเซส
กนัที่มีสี ชมพดึูงดูดสายตา ใชเ้วลาในการก่อสร้างประมาณ 14 ปี เป็นศิลปะแบบอาร์ตนูโว ภายในมี
หอ้งสมุดตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ซ่ึงมีหนงัสือประมาณ 55,000 เล่ม ไม่ไกลจากจตุัรัสมีสะพาน 3 แห่งที่มี
ช่ือเสียงของเมืองลูบลีอานา ที่สาํคญัคือ สะพานมังกร  ซ่ึง
สร้างในปี 1901 เป็นสะพานแห่งแ รก ๆ ที่   สร้างดว้ย
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ของยโุรป ที่หวัสะพานทั้ง
สองฝ่ังประดบัดว้ยรูปป้ันมงักรในแบบอาร์ตนูโว 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


บ่าย นําท่านออกเดินทางไปเที่ยวชม ถํา้โพสทอยน่า เปิดใหบ้ริการมากวา่ 188 ปี  และมีนกัท่องเที่ยวมาเยอืน
กวา่ 31 ลา้นคน เป็นถํ้าที่สวยที่สุดในยโุรป ภายในถํ้าเช่ือมต่อถึงกนัเป็   นระยะทางวา่ 20 กิโลเมตร เขา้
ชมภายในถํ้าโดยขบวนรถรางไฟฟ้าที่เปิดใหบ้ริการในปี 1884 อุณหภูมิภายในถํ้าโดยเฉล่ีย 8-10 องศา
เซลเซียส ชมส่วนที่ ใหญ่ที่สุดภายในถํ้าที่เรียกวา่ Classic Karst ภายในถํ้ามีหินงอกหินยอ้ยหลากหลาย
แบบและสีสนัสวยงามสุดพรรณนา มีหอ้งต่าง ๆ ภายในถํ้ามากมายลดหลัน่เป็นชั้น ๆ ราวกบัเนรมิต  
จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่เมืองโอพาเทีย Opatija ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก ระหวา่งทางผา่นชมววิ
ทะเลเอเดรียติคที่สวยงามทุกมุมมอง ดว้ยธรรมชาติที่บริสุทธ์ิ ของริมทะเลเอเดรียติกทาํใหเ้มืองโอ
พาเทียเป็นเมืองท่องเที่ยวและพกัผอ่นที่สาํคญัที่สุดแห่งหน่ึงของโครเอเชีย นาํท่านชมความงดงามของ
ตวัเมือง บนัทึกภาพกบั  รูปป้ัน Maiden with the Seagullซ่ึงถือวา่เป็นรูปป้ันที่แกะโดย Zvonko Car 
เป็นรูปสตรีงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยูท่ี่มือ ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนูสเต็กเน้ือรสเลิศ (ท่านใดไม่ทานเน้ือวัวกรุณาแจ้งแผนกเซลล์) 

พกัท่ี:  AMADRIA PARK HOTEL GRAND OPATIJA หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วนัที่4     โอพาเทีย – ซาเกรบ(โครเอเชีย) – มหาวหิารเซนต์สตีเฟน 
เช้า บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําท่านออกเดินทางสู่กรุงซาเกรบ Zagreb เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย  ดินแดนแห่งทะเลอะเดรี

ยติค ซ่ึงมีความเก่าแก่แฝงดว้ยเสน่ห์และมนตข์ลงัที่
ท่านแทบไม่เช่ือต่อสายตาตนเองวา่เป็นเมืองที่เพิง่ผา่น
พน้วกิฤตการณ์เม่ือไม่นานมาน้ี  เอง ซาเกรบเป็นเมือง
แห่งศิลปวฒันธรรมและเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมยั
ศตวรรษที่ 11 ปัจจุบนัประชาชนชาวโครแอทมี วถีิชีวติ
เยีย่งชาวยโุรปที่เจริญโดย ทัว่ไป การคมนาคมภายใน
กรุงซาเกรบสะดวกสบายนิยมใชร้ถรางเป็นพาหนะ 
สญัจรนบัสิบสาย ทัว่ทั้งเมือง กรุงซาเกรบ
ประกอบดว้ยเขตเมือง Upper Town ที่สร้างขึ้นสมยั
ศตวรรษที่ 17 ที่มีซุม้ประตูหินเป็นสญัลกัษณ์ เขต Lower Town  ที่สร้างขึ้นใน สมยัศตวรรษที่ 19 และ
เขตเมืองใหม่ที่สร้างสมยัหลงัสงครามโลกคร้ังที่ 2  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําท่านน่ังรถราง Funicular ขึน้สู่เขต Upper Town นําท่านชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟน  ที่สร้างใน

สไตลนี์โอโกธิค ชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจง้ที่เก่าแก่ มีสีสนัสดใส ขายไม้
ดอกไมป้ระดบัและผลไมร้าคาถูกมาก นาํท่านสู่เขต Upper Town ชมวหิารเซนตม์าร์ก (St. Marks 
Church) ที่มีหลงัคากระเบื้องปูเป็นลวดลายรูปตราของกองทหารแห่งยคุกลาง ถือเป็นสญัลกัษณ์สาํคญั
ของซาเกรบ ชมโบสถป์ระจาํเมืองเก่าเซนตแ์คทเ ธอรีน บริเวณแห่งน้ียงัเป็นที่ตั้งของทาํเนียบ
ประธานาธิบดี (President Palace) นาํท่านชมจุดชมววิที่ท่านสามารถเห็นกรุง Zagreb ที่หลงัคาอาคาร
เป็นสีแดงอิฐทั้งเมือง  



คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร  

พกัท่ี: ARISTOS HOTEL หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วนัที่5 ซาเกรบ – อุทยานแห่งชาติพลติวเิซ – ซิบินิค – โบสถ์เซนต์จาคอบ 

เช้า บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําท่านเข้าชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ เป็นอุทยานแห่งชาติหน่ึงในแปดของโครเอเชียที่ได้รับการขึน้

ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เม่ือปี 1979   อุทยานแห่งน้ีมีเน้ือที่กวา่ 3,000 ตาราง
กิโลเมตร มีทะเลสาบนอ้ยใหญ่ 16 แห่ง 
เช่ือมต่อดว้ยสะพานไม ้ ลดัเลาะระหวา่ง
ทะเลสาบและเนินเขา นาํท่านเพลิดเพลิน
กบัความงามของทะเลสาบและนํ้ าตกที่
ไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทัว่ทุกหนทุก
แห่ง ท่านจะสงัเกตเห็นหญา้มอสที่ชุ่ มฉํ่า
ชัว่นิรันดร์กาลชมฝงูปลาแหวกวา่ยในนํ้ า
ใสราวกระจกสะทอ้นสีครามของทอ้งฟ้า 
แวดลอ้มดว้ยหุบเขา ตน้ไมใ้หญ่ที่ร่มร่ืน 
ชมนํ้ าตก The Plitvice Water Fall ที่ใหญ่
ที่สุดในอุทยาน จากนั้นนาํท่านเดินลดัเลาะ
สู่ Donja Jezira เพือ่ล่องเรือในทะเลสาบ Jezero Kozjak เตม็อ่ิมกบัความงามของทะเลสาบและหุบเขา 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านอ อกเดินทางสู่เมืองซิบินิค  (Sibenik) นาํชมตวัเมืองชิ บินิค เมืองเก่าริมฝ่ังทะเลอ ะเดรียติคที่   

ไดรั้บอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากเว
นิส  และเป็นศูนยก์ลางทาง
เศรษฐกิจของ แควน้ดลัมาเทีย  
ZDalmatia เป็นที่รวมศิลปะ
โบราณยคุก่อน   ประวตัิศาสตร์ 
มากมาย ชม โบสถเ์ซนตจ์าคอบ 
(เซนตเ์จมส์ ) อนังดงาม  ซ่ึงสร้าง
มาตั้งแต่สมยัเรอเนสซองตใ์นปี  
ค.ศ.1431 ในสถาปัตยกรรมแบบเว
นิส-โกธิค ผสมศิลปะทอสคาโนเรเนสซองส์ โดยศิลปิน Jura Dolmatinae  โบสถน้ี์มีเอกลกัษณ์ดว้ยโคม
หลงัคาของมหาวหิารตลอดจนรูปสลกัศีรษะคนประดบัโดดเด่นรอบมหาวหิาร 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่: Amadria Park Ivan Hotel / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 



 

 

วนัที่6       ซิบินิค – สปลทิ – พระราชวงั ดโิอคลเีธี่ยน – นีอูม(บอสเนีย) 
เช้า บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
 จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่เมืองสปลิท นําชมมืองสปลิท ชมศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ที่สร้าง

ในศตวรรษที่ 15 อาคารบา้นเรือน
เก่าแก่  นาํท่านชมยา่น  People 
Square ศูนยก์ลางทางธุรกิจ และการ
บริหาร เม่ือสมยัศตวรรษที่ 15 แวะ
ชมส่ิงก่อสร้างที่มี  ช่ือเสียง เช่น 
รูปภาพแกะสลกัสมยั Venetian-
Gothic Cambi Palace และ 
Renaissance  Town Hall ที่สร้างขึ้น
ในช่วงแรกของศตวรรษที่ 15  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านชม พระราชวัง ดิโอคลีเธ่ียน(Diocletian Palace) ที่สร้างขึ้นจากพระประสงคข์อง จกัรพรรด์ิดิโอ

คลีเธ่ียน  ที่ตอ้งการสร้างพระราชวงัสาํหรับบั้นปลายชีวติของพระองคใ์นปี 295 ซ่ึงใชเ้วลาในการ
ก่อสร้างถึง 10 ปี พระราชวงัแห่งน้ี UNESCO ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นาํท่านชม   หอ้งโถงกลาง
ซ่ึงมีทางเดินที่เช่ือมต่อสู่หอ้งอ่ืน ๆ ชมลาน
กวา้ง (Peristyle) ซ่ึงลอ้มไวด้ว้ยเสา
หินแกรนิต 3 ดา้น และเช่ือมต่อดว้ยโคง้เสา
ที่ตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอยา่งวจิิตร
สวยงาม  ชมยอดระฆงัแห่งวหิาร The 
Cathedral Belfry แท่นบูชาของเซนตโ์ด
มินสั และเซนตส์ตาซิอุส ซ่ึงอยูภ่ายใน
วหิารชมจตัุรัสประชาชน (People’s 
Square) ชมรูปป้ันของ  Gregory Of Nin 
ผูน้าํศาสนาคนสาํคญัของโครเอเชีย นําท่าน
โดยสารรถโค้ชลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่ง
ทะเลอาเดรียติคเดินทางผ่านเมืองนีอุม (NEUM) เมืองใน  เขตประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวี น่า เป็น
เมืองชายทะเลเพยีงเมืองเดียวของบอสเนีย  และเฮอร์เซโกวน่ีา โดยมีความยาวของชายฝ่ังประมาณ 24.5
กิโลเมตร  เป็นทางออกสู่ทะเลอ ะเดรียติก ทางเดียวของประเทศ เป็ นเมือง  ตากอากาศที่มีช่ือเสียงเมือง
หน่ึง 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร  



พกัที่: GRAND NEUM HOTEL / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่7 นีอูม – โมสตาร์(บอสเนีย) – บลากายจ์ – นีอูม  

เช้า บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นาํท่านสู่  “เมืองโมสตาร์ ” (Mostar) ประเทศ

บอสเนียและเฮอเซโกวน่ีา  เมืองโมสตาร์ เป็นเมืองที่
เคยถูกระเบิดคร้ังใหญ่และโดนผลกระทบในช่วง
สงครามระหวา่งเซิร์บกบัโครแอต โมสตาร์เป็นเมือง
ที่ใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศ ต้ังอยูบ่นแม่นํ้ าเนเร
ทวา (Neretva) ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นพรมแดนกั้น
วฒันธรรมของสองทอ้งถ่ิน คือทางฝ่ังตะวนัออกของ
แม่นํ้ าจะเป็นส่ วนของศาสนาอิสลามคือเป็นส่วนที่
เป็นที่ตั้งของสุเหร่าและเตอร์กิสเฮาส์ ส่วนฝ่ัง
ตะวนัตกจะเป็นส่วนของศาสนาคริสตแ์บบคาทอลิก 
อนัเป็นที่ตั้งของโบสถแ์ละที่อยูข่องนกับวช ปัจจุบนั
โมสตาร์เป็นเมืองที่สวยงามและโด่งดงัที่สุดอีกแห่ง
หน่ึงประเทศของบอสเนีย คาํวา่  โมสตาร์ มาจ ากคาํ
ว่า “The Bridge Keepers” หรือแปลว่า ชาวโมสตาร์ที่คอยดูรักษาสะพานที่ต้ังอยู่เหนือแม่นํ้าเนเรทว่า 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมือง  “บลากายจ์ ” (Blagaj)  นาํท่าน ชม ตลาดเทปา ซ่ึงเป็นเขตเมืองเก่าที่ไดรั้บการ

อนุรักษแ์ละยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกนาํท่านเดินชมเมืองเก่าแห่งน้ีที่เตม็ไปดว้ยร้านคา้มากมาย  ชมบ้าน
แบบเติร์ก (Turkish House) ซ่ึงเหลืออยูเ่พยีงไม่ก่ีหลงัในโมสตาร์  ปัจจุบนัเจา้ของบา้นยงัคงเป็นชาว
บอสเนียนเช้ือสายเติร์ก มีเวลาใหท้่านอิ สระเดินชอ้ปป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ินตามอธัยาศยั  จากนั้นนาํท่าน
เดินทางกลบัโรงแรมที่พกั ณ เมืองนีอูม 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร   

พกัที่: GRAND NEUM HOTEL / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่8        นีอุม – มาล ีสตอน – ล่องเรือชมฟาร์มหอย – ดูบรอฟนิค - เดนิชมกาํแพงเมืองเก่า 

เช้า บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน (MALI STON) นาํท่านเยีย่มชมฟาร์มเล้ียงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ 

ของการเล้ียงแลว้ใหท้่านไดชิ้มหอยนางรมสดๆจากทะเลอเดรียติค   พร้อมดว้ยไวน์สด จนไดเ้วลา
สมควร นําท่านเดินทางต่อเข้าสู่ เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) เมืองมรดก  โลกที่แขวนตวัอยูท่าง
ตอนใตข้องประเทศ ที่พรหมแดนติดต่อกบัประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวน่ีา นาํท่านลดัเลาะเลียบไปตาม
ชายฝ่ังทะเลอเดรียติคซ่ึงท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกบับรรยากาศริมชายฝ่ังทะเล ที่มีบา้น เรือนหลงัคากระเบื้อง
สีแสด สลบัตามแนวชายฝ่ังเป็นระยะๆ 



เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ชมเมืองดูบรอฟนิค เมืองหลวงของมณฑล Dubrovnik-Neretva อยู่ทางตอนใต้ของแคว้น Dalmatia ที่

องคก์าร UNESCO ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี 1995 นบัเป็นเมืองสวรรคข์องนกัท่องเที่ยวอีกเมือง
หน่ึงที่สวยงามติดอนัดบัตน้ ของโลก  ซ่ึงในอดีต
เม่ือปี 1991 เมื  องดูบรอฟนิค ไดเ้ป็นเป้าหมายถูก
โจมตีจากกองทหารยโูกสลาฟ  บา้นเรือนกวา่คร่ึง
และอนุสาวรียต่์างๆ ทรุดโทรมเสียหาย หลงัจาก
นั้นในปี 1995 ไดมี้การลงนามในสนธิสญัญา Erdut 
สงบศึก และเร่ิมเขา้สู่สภาวะปกติ UNESCO และ
สหภาพยโุรป ไดร่้วมกนับูรณะซ่อมแซมเมืองส่วน
ที่เสียหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอนัสั้น ปัจจุบนัเมือง
ดูบรอฟนิคกลบัมาสวยงามอีกคร้ัง นําท่านเดินขึน้
ชม ชมทัศนียภาพของเมืองดูบรอฟนิค บน
กําแพงเมือง (รวมค่าต๋ัวแล้ว ) ชมความงาม ริมฝ่ังทะเล อะเดรียติค  ชมตวัเมืองเก่า  และป้อมปราการ
โบราณกาํแพงมีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ลอ้มรอบตวัเมือง ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองที่ความโด่ง
ดงัเทียบไดก้บัแกรนดค์าแนล แห่ง เกาะเวนิส จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซ้ือของที่
ระลึกตามอธัยาศยั 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร / เมนูพิเศษ กุ้งมังกรรสเลิศพร้อมเคร่ืองด่ืมให้ท่านเลือก   

พกัที่:  KOMPAS HOTEL DUBROVNIK  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่9       ดูบรอฟนิค – นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึน้ชมววิเมืองดูบรอฟนิค 
 เวยีนนา – Outlet Parndorf – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 นําท่านเดินทางสู่สถานี กระเช้าไฟฟ้า เพ่ือ

ขึน้ชมวิวเมืองดูบรอฟนิค กระเชา้ไฟฟ้า ที่
ความสูง 400 เมตร เพือ่ชมววิทิวทศัน์ ของ
เมืองดูบรอฟนิค ท่านจะเห็นฝังเมืองที่ เป็น
เอกลกัษณ์  ความสวยงาม ของบา้นเมือง  
ส่วนใหจ้ะใช้ หลงัคาสีสม้ เป็นเอกลกัษณ์ 
และความงดงามของทะเลอะเดรียติค ก่อน
เดินทางสู่สนานบิน 

14.55 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเวียนนาฯ ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS732 

16.25 น. เดินทางมาถึงสนามบินในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 



 นําท่านออกเดินทางเข้าสู่  “Outlet Parndorf”  ใหท้่านไดมี้เวลาเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมมากมายใน
ราคาพเิศษ เช่น Lacoste, Samsonite, McGregor, Prada, 
New Balance, Hallhuber, Gucci, Michael Kors, Guess, 
Polo Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, 
Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, 
Adidas ฯลฯ ไดเ้วลาอนัควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน
นานาชาติเวยีนนา เพือ่ทาํ  Tax Refund (หมายเหตุ *หาก
เกิดการล่าชา้จากสายการบิน หวัหนา้ทวัร์ มีอาํนาจ
ตดัสินใจในการชอ้ปป้ิง Outlet Parndorf หรือไม่ชอ้ปป้ิงเพือ่ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั) 

23.20 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน AUSTRIAN AIRLINES เที่ยวบินที่ OS025 

วนัที่10 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
14.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
*** หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหม าะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ , การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นํา
ทัวร์ มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคัญ เม่ือท่านทําการจองและชําระเงินมัด
จําแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขของทางบริษัทฯ แล้ว 

 

อตัราค่าบริการ 

ช่วงออกเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มเีตยีงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

พ.ค.-มิ.ย. 2563 89,900 89,900 85,900 18,900 

ก.ค.-ส.ค. 2563 95,900 95,900 91,900 19,900 

ก.ย. 2563 93,900 93,900 89,900 19,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เวียนนา // ดูบรอฟนิค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั)  

 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผล

ท่ีทาํให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไ ม่ว่าท่านจะผา่นการ

พิจารณาหรือไม่ก็ตาม (มีวีซ่าแลว้หักคืน 3,000 บาท) 

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  



 ค่าทิปพนกังานขบัรถและบริกรตลอดการเดินทาง 

 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท*** 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวนั(หากท่านประทบัใจในการบริการ) 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ

หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดี คืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้  และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทาํการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผีู้สํารองทีน่ั่งครบ 25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต  เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดินทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป  ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องพกัทุกคืน ของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และ



มีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ (ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัการต่อรองระหว่างบริษัทฯกบัแลนด์ โอเปอเรเตอร์ ต่างประเท ศหรือโรงแรมทีพ่ัก
ต่างประเทศเพ่ือทีจ่ะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสําคญั) 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
***กรณทีีลู่กค้ายกเลกิการเดินทาง ไม่คืนเงินทุกกรณ*ี** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง  อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่วา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ี

ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวซ่ีาของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 
 


