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NT514
ทวัรย์ุโรป อติาล ีสโลวเีนยี บอสเนยี โครเอเชยี 10 วัน 7 คนื (TK)
ทัวรย์ุโรป อติาล ี, 10 วัน 7 คนื ,

RADISSON BLU RESORT SPLIT  , ANTONY PALACE  , JEZERO HOTEL  , CLUB FUMINATION BORIK HOTEL
 , ATRIUM HOTEL  , VALAMAR LACROMA HOTEL  , PRESIDENT HOTEL

อสิตนับูล - เวนสิ - ถ้าํโพสทอยน่า - ลอ่งเรอืทะเลสาบเบลด - เมอืงลบุเบลยีน่า
เมอืงซาเกรบ  - อุทยานแหง่ชาตพิลติวเิซ่ - ซาดาร ์- โบสถอ์นาสตาเชยี - เมอืงซบินิคิ

มหาวหิารเซนตจ์าคอบ - มหาวหิารเซนตล์อเรนซ ์- หอนาฬกิา - เมอืงสปลทิ
พระราชวงัดโิอคลเีธยีน - เมอืงสตอน - เมอืงดูบรอฟนคิ - พระราชวงัเรคเตอร์
สปอนซา พาเลส - เมอืงโมสตาร ์- มสัยดิโกสก ีเมหเ์มด ปาซ่า - เมอืงซาราเยโว

อุโมงคส์งคราม - มหาวหิารประจําเมอืงซาราเยโว - โบสถค์รสิตอ์อโธด๊อกซ ์- สะพานลาตนิ  

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพมหานคร

20.00 น.
คณะพบเจา้หนา้ทแีละมัคคเุทศกไ์ดท้เีคานเ์ตอรเ์ชคอนิ U (แถว U 14-18) ประตทูางเขา้ท ี9 หรือ 10 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4
เคานเ์ตอรเ์ชคอนิ สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ



23.00 น.
ออกเดนิทางสู ่นครอสิตนับูล ประเทศตรุก ีโดย สายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลนส์ เทยีวบนิ TK69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.15 ชวัโมง)
เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสีว่นตัวทกุทนัีง และสายการบนิฯมบีรกิารอาหารค่าํและอาหารเชา้ ระหวา่งเทยีวบนิ

วนัท ี2
อสิตนับูล - เวนสิ

05.20 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับูล (IST) ประเทศตรุก ีแวะเปลยีนเครือง เทยีวบนิ TK1867

06.50 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเวนสิ (VCE) โดยเทยีวบนิ TK1867 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.30 ช.ม.)

08.20 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเวนสิ นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวนสิ เมอืงทมีเีอกลักษณ์พเิศษสดุเมอืงหนงึของโลกเปรียบเสมอืนประตสููต่ะวันออกของยุโรปในอดตี

นําทา่นนังเรือสู ่เกาะเวนสิ (เมอืงทไีม่มรีถยนตว์งิผา่น) เมอืงเวนสิไดรั้บสมญานามวา่ “ราชนิแีหง่ทะเลเอเดรยีตกิ” (Queen of the Adriatic)
เมอืงแหง่สายน ้าํ (City of water) เมอืงแหง่สะพาน (City of bridges) เมอืงแหง่แสงสวา่ง (City of light)
ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศนส์องรมิฝังสูเ่กาะเวนสิซงึมคีวามงดงามเป็นอย่างยงิ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นชม จตัรุสัเซนตม์ารโ์ค และ พระราชวงัดอจจ ์ศนูยก์ลางของเกาะเวนสิ 

ผา่นชมและแวะถ่ายรูปบรเิวณ สะพานถอนหายใจ (Ponte Dei Sospiri) ทเีชอืมระหวา่งพระราชวังโบราณกับเรือนจําโบราณ
ซงึมตํีานานเลา่ถงึนักรักคาสโนวา่ทเีคยถูกคมุขังในคกุแหง่นี

จากนันใหท้า่นไดแ้วะถ่ายรูปกับ มหาวหิารเซนตม์ารโ์ค (San Marco Basilica) ซงึเป็นอาคารทผีสมผสานสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์
อาหรับ โรมันเนสก ์เรเนซองส ์เขา้ไวด้ว้ยกัน ในมหาวหิารนีเชอืวา่เป็นทบีรรจศุพของนักบญุเซนตม์ารก์

อสิระใหท้า่นไดถ้่ายรูปโดยรอบบรเิวณ จตรุสัเซนตม์ารโ์ค หรือจะเลอืกชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นมทมีมีากมายรายลอ้มรอบจตรัุส ไม่วา่จะเป็น
Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Hermes, Tods, Prada และอนืๆอกีมากมาย (***รา้นคา้สว่นมากอาจปิดใหบ้รกิารในวันอาทติยแ์ละวันหยุดสากล)

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นนังเรือเพอืเดนิทางกลับสูฝั่งเวนสิเมสเตร์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจนี

ทพีกั
ANTONY PALACE / BEST WESTERN หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ถ้าํโพสทอยนา่ - ลอ่งเรอืทะเลสาบเบลด - เมอืงลบุเบลยีนา่ (เมอืงหลวงสโลวเีนยี)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางโดยใชเ้สน้ทางมอเตอรเ์วย ์ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับทัศนียภาพสองขา้งทางระหวา่งการเดนิทางเขา้สู ่ประเทศสโลวเีนยี
ทา่นจะไดส้มัผัสกับทวิทัศนท์ุง่หญา้สลับภเูขา บา้นเรือนแถบชานเมอืง

นําทา่นมุ่งหนา้สู ่ถ้าํโพสทอยนา่ (Postojna Caverns) (ระยะทาง 198 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชม.) ตังอยู่ในเขตพนืทขีองเมอืงโพสทอยน่า
(Postojna) เป็นถ ้าํทเีปิดใหบ้รกิารมากวา่ 188 ปี นําทา่นเขา้ชมความงามของ “ถ ้าํโพสทอยน่า” ถ ้าํทสีวยทสีดุในยุโรป ซงึมอีายุเกา่แกก่วา่ 2 ลา้นปี
เป็นถ ้าํทมีคีวามยาวถงึ 27 กโิลเมตร นําทา่นเขา้ชมภายในถ ้าํโดยขบวนรถรางไฟฟ้า ซงึไดเ้ปิดใหบ้รกิารในปี 1884 อุณหภมูภิายในถ ้าํโดยเฉลยี 8-



10 องศาเซลเซยีส ภายในถ ้าํมหีนิงอกหนิยอ้ย รถรางไฟฟ้านําทา่นผา่นลําธาร เขอืนเก็บน ้าํใตด้นิ
ชมหนิงอกหนิยอ้ยหลากหลายแบบและสสีนัสวยงามสดุพรรณนา ภายในถ ้าํยังมหีอ้งตา่งๆมากมาย ลดหลันเป็นชนัๆ
ทา่นจะไดช้มความงามอันยงิใหญ่ภายในถ ้าํแหง่นี ทธีรรมชาตไิดส้รรสรา้งมานานกวา่ลา้นปี
ผา่นหลายยุคสมัยและเคยใชเ้ป็นทพํีานักของทหารในชว่งสงครามโลกครังท ี2 เห็นไดจ้ากร่องรอยการสรา้งสะพานเชอืมภายในถ ้าํ

จากนันนําทา่นชมความแปลกของ ปลามนุษย ์(Human fish) หรือ Olm สงิมชีวีติขนาดเล็กทอีาศัยอยู่ในถ ้าํพอสทอยน่า ผวิสเีนือคลา้ยมนุษย์
ลําตัวยาวคลา้ยง ูมแีขนและขา ถูกคน้พบครังแรกเมอืปี ค.ศ.1768 และอาศัยอยู่ในทมีดื

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบเบลด (Bled Lake) (ระยะทาง 105 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.20 ชวัโมง)
ทะเลสาบแหง่นีเกดิจากการกัดเซาะของธารน ้าํแข็งโบฮนิจ ์(Bohinj Glacier) ในยุคน ้าํแข็ง น ้าํในทะเลสาบไม่ไดม้าจากการละลายของธารน ้าํแข็ง
แตม่าจากบอ่น ้าํรอ้นใตด้นิหลายแหง่ ซงึทําใหน้ ้าํในทะเลสาบนีใสบรสิทุธ ิและไม่กลายเป็นน ้าํแข็งในฤดหูนาว

นําทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบเบลด ซงึมปีราสาทเบลด (Bled Castle) ตังอยู่บนรมิผาตดิทะเลสาบ เป็นปราสาททเีกา่แกท่สีดุ จักรพรรดเิฮนรคิท ี2
แหง่เยอรมัน ไดย้กใหเ้ป็นสถานทพํีานักของบชิอป อัลเบยีม แหง่บรเิซน (Bishop Albium of Brixen) ในปี ค.ศ. 1004
สมัผัสทัศนียภาพอันโดดเดน่ของเกาะกลางทะเลสาบทลีอ้มรอบดว้ยน ้าํทะเลสเีขยีวมรกต เบลดเรมิมชีอืเสยีงสําหรับนักทอ่งเทยีวตังแตปี่ ค.ศ.
1885 เมอืแพทยช์าวสวสิชอื Dr. Arnold Rivli
ไดเ้ห็นคณุคา่ของอากาศทแีสนบรสิทุธแิละไดย้า้ยมารักษาคนไขท้เีมอืงนีและใชช้วีติอยู่ในเมอืงนีกวา่ 50 ปี
(***การลอ่งเรือในทะเลสาบขนึกับสภาพอากาศในวันเดนิทาง หากสภาพอากาศไม่เออือํานวย
บรษัิทจะคนืคา่ลอ่งเรือใหก้ับทกุทา่นและเดนิชมบรเิวณรอบทะเลสาบแทน)

ไดเ้วลาสมควรนําทา่นสู ่เมอืงลบุเบลยีนา่ (Ljubljana) เมอืงหลวงของประเทศสโลวเีนีย (ระยะทาง 55 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 45 นาท)ี
นําทา่นสมัผัสบรรยากาศเมอืงหลวงทยัีงคงใหท้า่นไดเ้ห็นร่องรอยของสถาปัตยกรรมโบราณ และอทิธพิลของศลิปะสไตลบ์าโร๊คในเมอืงลบุเบลยีน่า

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจนี

ทพีกั
RADISSON BLU / LEV HOTEL หรือเทยีบเทา่
***หากโรงแรมในเมอืงลบุเบลยีน่าไม่สามารถรองรับคณะได ้ทางบรษัิทจะจัดทพัีกทเีมอืงใกลเ้คยีงใหแ้ทน***

วนัท ี4
เมอืงลบุเบลยีนา่ (เมอืงหลวงสโลวเีนยี) - ซาเกรบ (เมอืงหลวงโครเอเชยี) - อทุยานแหง่ชาตพิลติวเิซ่

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นชม สะพานมงักร ททีอดขา้มแม่น ้าํลบุเบลยียานกิา้ ผา่นชมและแวะถ่ายรูปกับสถานทสํีาคัญตา่งๆภายในเมอืงเชน่ ศาลาวา่การเมอืง
มหาวหิารเซนต ์นโิคลัส

จากนันนําทา่นเขา้ชม ปราสาทเมอืงเกา่ (Old town castle) ซงึตังอยู่บนเนนิสงู โดยนังรถรางขนึสูเ่นนิเขา
ซงึสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงลบุเบลยีน่าไดอ้ย่างชดัเจน ปราสาทแหง่นีสรา้งในสมัยศตวรรษท ี11 ในศลิปะสไตลบ์าโร๊ค
และไดทํ้าการบรูณะใหม่ในปี 1990 โดยไดบ้รูณะหอสงูในลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ณ
จดุนีทา่นสามารถชมววิทวิทัศนโ์ดยรอบของเมอืงลบุเบลยีน่าไดใ้นระยะไกล จากนันนําทา่นชมย่านการคา้ ตลาดสนิคา้พนืเมอืงและเดนิเลน่
ชมบา้นเรือนทสีวยงามดว้ยศลิปะบาโร๊ค อสิระใหท้า่นถ่ายรูปหรือเลอืกซอืของฝากตามอัธยาศัย

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาเกรบ (Zagreb) (ระยะทาง 145 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) ผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง)
เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยีดนิแดนแหง่ทะเลเอเดรียตคิ ซงึมคีวามเกา่แกแ่ฝงดว้ยเสน่หแ์ละมนตข์ลัง
ซาเกรบเป็นเมอืงแหง่ศลิปวัฒนธรรมและเจรญิรุ่งเรืองมาตังแตส่มัยศตวรรษท ี11 ปัจจบัุนชาวโครเอเชยี มวีถิชีวีติเยียงชาวยุโรปทเีจรญิโดยทัวไป
การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบาย นยิมใชร้ถรางเป็นพาหนะซงึมนัีบสบิสายทัวทังเมอืง กรุงซาเกรบประกอบดว้ยเขตเมอืง Upper
Town ทสีรา้งขนึสมัยศตวรรษท ี17 ทมีซีุม้ประตหูนิเป็นสญัลักษณ์ เขต Lower Town ทสีรา้งขนึในสมัยศตวรรษท ี19 และเขตเมอืงใหม่ New
Town ทสีรา้งหลังสงครามโลกครังท ี2



เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นแวะถ่ายรูป มหาวหิารเซนตส์ตเีฟน (St. Stephen Cathedral) ซงึมยีอดแหลมทรงกลวยคูบ่นยอดวหิารตกแตง่อย่างงดงาม
สามารถเห็นไดจ้ากทกุมุมในซาเกรบ แตเ่ดมิเป็นโบสถธ์รรมดาแตเ่พงิมคีวามสําคัญในปี ค.ศ. 1094 เมอืกษัตรยิล์าดสีลาอุส (King Ladislaus)
ไดใ้หพ้ระราชาคณะยา้ยทพํีานักจากสสีกั (Sisak) มายังซาเกรบแตก็่ถูกกองทัพมองโกลทําลายในปี ค.ศ. 1242 เมอืมองโกลจากไป
มหาวหิารนีก็ไดรั้บการบรูณะใหม่อกีหลายครัง จนกระทังรูปร่างมหาวหิารงดงามในรูปแบบนโิอ-โกธคิ ดังปัจจบัุน
ซงึไดรั้บอทิธพิลจากการบรูณะกอ่สรา้งในปี ค.ศ. 1880

จากนันนําชม ตลาดกลางเมอืง (Dolac market) ตลาดกลางแจง้ทเีกา่แก ่มสีสีนัสดใส มดีอกไมป้ระดับและผลไมร้าคาถูกวางขายมากมาย 

นําทา่นสูเ่ขต Upper Town โดยขนึรถรางไฟฟ้า จากนันแวะถ่ายรูปกับ วหิารเซนตม์ารก์ (St. Marks Church)
ซงึตังอยู่ใจกลางเมอืงเกา่ซาเกรบ สรา้งขนึในราวศตวรรษท ี13 หลังคามุงดว้ยกระเบอืงสตีา่ง  ๆซงึเป็นรูปตราสญัลักษณ์ของซาเกรบ โครเอเชยี
สโลวเีนีย และ ดัลมาเชยี ซงึครังหนงึเคยเป็นประเทศเดยีวกัน (อดตียูโกสลาเวยี)

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ โบสถป์ระจําเมอืงเกา่เซนตแ์คทเธอรนี (St. Catherine) โบสถแ์บบบาโรคสขีาวน่าประทับใจ
นําทา่นชมจดุชมววิททีา่นสามารถเห็นกรุงซาเกรบทหีลังคาอาคารเป็นสแีดงอฐิทังเมอืง

นําทา่นแวะชม จตัรุสั Trg Ban Jelacic Square  จัตรัุสกลางเมอืงทลีอ้มรอบดว้ยหา้งรา้นนําสมัย 

ชม อนุสาวรยี ์Ban Josip Jelacic ผูย้งิใหญ่ ผูซ้งึตอ่สูเ้พอืความเป็นอสิระจากชาวฮังกาเรียนเมอืปี ค.ศ. 1848

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตพิลติวเิซ ่(Plitvice National Park)
ซงึไดรั้บการขนึทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ(ระยะทาง 135 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชม.) อุทยานนีมพีนืทปีระมาณ
29,482 เฮคเตอร ์หรือประมาณ 295 ตารางกโิลเมตร โดย 223 ตารางกโิลเมตรเป็นพนืทป่ีาและพนืน ้าํครอบคลมุประมาณ 2.17 ตารางกโิลเมตร
มทีะเลสาบสเีธอรค์อยซถ์งึ 16 แหง่ทมีคีวามงดงามแตกตา่งกัน

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรมทพัีก

ทพีกั
JEZERO HOTEL / MIRJANA RASTOKE หรือเทยีบเทา่
***หากโรงแรมในเขตอุทยานพลติวเิซไ่ม่สามารถรองรับคณะได ้ทางบรษัิทจะจัดทพัีกทเีมอืงใกลเ้คยีงใหแ้ทน***

วนัท ี5
เขา้ชมอทุยานแหง่ชาตพิลติวเิซ ่- ซาดาร์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเขา้ชมความงามของ อทุยานแหง่ชาตพิลติวเิซ ่

นําทา่นสู ่Lower lake โดยลอ่งเรือขา้มทะเลสาบ Jezero Kozjak ซงึเป็นทะเลสาบทใีหญ่ทสีดุในอุทยานแหง่นี
อกีทังยังเป็นทะเลสาบทเีชอืมระหวา่งอุทยานตอนลา่งขนึสูท่ะเลสาบชนับนของอุทยาน เพลดิเพลนิกับธรรมชาตอัินงดงามและความอลังการของ
Lower lake ทปีระกอบดว้ยทะเลสาบ Milanovac, Gavanovac และ Kaluderovac เป็นตน้ 

นําทา่นเดนิชมทะเลสาบตา่ง  ๆตามทางเดนิสะพานไมท้เีชอืมแตล่ะทะเลสาบเขา้ดว้ยกัน แลว้เดนิสู ่Veliki Slip
ชมน ้าํตกทใีหญ่ทสีดุในอุทยานทมีคีวามสงูถงึ 70 เมตร (แนะนําใหท้า่นสวมรองเทา้ผา้ใบ หรือ รองเทา้ทสีวมใสส่บาย
เนืองจากตอ้งเดนิชมความงามของธรรมชาตภิายในอุทยาน)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาดาร ์(Zadar) (ระยะทาง 150 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชม.) เมอืงทมีปีระวัตศิาสตรม์ากวา่ 3,000 ปีมาแลว้



และเป็นเมอืงทา่สําคัญซงึตังอยู่บนคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเลเอเดรียตคิ ทมีบีทบาทมาตังแตส่มัยโรมันจนถงึปัจจบัุน นําทา่นชมตัวเมอืงซาดาร์

นําทา่นถ่ายรูปกับโบสถสํ์าคัญประจําเมอืง โบสถอ์นาสตาเชยี (The Cathedral of St. Anastasia)
เป็นโบสถโ์รมันคาทอลกิสรา้งขนึในสมัยศตวรรษท ี5-6 ในยุคโรมาเนสก ์เป็นโบสถท์ใีหญ่ทสีดุในแควน้ดัลมัลเชยี
อย่างไรก็ตามโบสถแ์หง่นีไดรั้บความเสยีหายจากสงครามศาสนาในปี 1202 ครังนันเมอืงซาดารถ์ูกโจมตโีดยชาวเวนสิ
ซงึไดรั้บความเสยีหายเป็นอย่างมาก และไดถู้กบรูณะใหม่ทังหมดในศตวรรษท ี13 “โบสถอ์นาสตาเชยี”
ไดช้อืวา่เป็นโบสถท์สํีาคัญมากเนืองจากพระสนัตปาปา ถงึ 2 พระองคค์อื พระสนัตปาปาอเล็กซานเดอรท์ ี3 ไดเ้สด็จเยือนในปี 1177
และพระสนัตปาปาจอหน์พอลท ี2 ไดเ้สด็จเยือนโบสถนี์ในปี 2003 ซงึเป็นการเยือนตา่งประเทศครังสดุทา้ยของพระองคท์า่น

นําทา่นเขา้ชม โบสถเ์ซนต ์โดแนท ซงึเป็นโบสถสํ์าคัญประจําเมอืงอกีแหง่หนีง 

ชม โรมนัฟอรมั หรือ
ย่านชมุชนของโรมันเมอืสองพันปีกอ่นทนัีกโบราณคดไีดใ้ชค้วามอุตสาหะในการขดุคน้พบหลักฐานสําคัญตา่งๆทังทอียู่อาศัยชาวโรมัน

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรมทพัีก

ทพีกั
CLUB FUMINATION BORIK / DIADORA หรือเทยีบเทา่
***หากโรงแรมทเีมอืงซาดารไ์ม่สามารถรองรับคณะได ้ทางบรษัิทจะจัดทพัีกทเีมอืงใกลเ้คยีงใหแ้ทน***

วนัท ี6
ซบินิคิ - โทรเกยีร ์- สปลทิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซบินิคิ (Sibenik) (ระยะทาง 90 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ชม.) เมอืงรมิทะเลเอเดรียตกิ ถูกบันทกึในเอกสารตังแต ่ค.ศ.
1066 ในชอืแคสทรัม ซบีนีซิ ี(Castrum Sebenici) เตบิโตจากอทิธพิลภายใตก้ารปกครองของฮังกาเรียน-โครแอต-เวเนเชยีน

นําทา่นเขา้ชม มหาวหิารเซนตจ์าคอบ สรา้งขนึในระหวา่งปีค.ศ. 1431-1535 เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหวา่ง 3 ศลิปกรรม คอื
ดัลเมเชยีน ศลิปะทางเหนือของอติาล ีและทัสคานี สถาปนกิ 3 ทา่นไดใ้ชเ้ทคนคิชนัสงูในการสรา้งหอ้งโถงสงูใหญ่ และโดมครงึวงกลม
ทังวหิารลว้นสรา้งดว้ยหนิทังหมด สะทอ้นใหเ้ห็นถงึอทิธพิลของศลิปะโกธคิและศลิปะเรอเนสซองสผ์สมผสานกันอย่างกลมกลนื
โดยองคก์ารยูเนสโกไดย้กย่องใหม้หาวหิารแหง่นีเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโทรเกยีร ์(Trogir)  (ระยะทาง 50 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 45 นาท)ี เมอืงขนาดเล็กบนเกาะทตัีงอยู่เกอืบชดิกับแผน่ดนิใหญ่
เป็นเมอืงเกา่แกตั่งแตส่มัยยุคอารยธรรมกรีกโรมันเมอื 380 ปีกอ่นครสิตกาล และไดพั้ฒนาบา้นเรือนตามผูป้กครองแตล่ะยุคสมัย
ยุคการปกครองของอาณาจักรเวนสิ ไดรั้บอทิธพิลจากศลิปะสไตลเ์รเนซองคแ์ละบาโรค สามารถเห็นอาคารบา้นเรือน โบสถ ์สถานทสํีาคัญตา่งๆ
ทสีรา้งขนึในแบบศลิปะดังกลา่ว สถาปัตยกรรมเหลา่นีถูกดแูลอย่างดตีกทอดมาถงึปัจจบัุน
ซงึองคก์ารยูเนสโกไดข้นึทะเบยีนใหเ้มอืงโทรเกยีรเ์ป็นมรดกโลกในปี 1997

นําทา่นชม เขตเมอืงเกา่ สมัผัสอาคาร บา้นเรือน ทไีดรั้บอทิธพิลจากสถาปัตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ เชน่ ประตเูมอืง “Kopnena Vrata”
ซงึไดบ้รูณะขนึใหม่ในสมัยศตวรรษท ี16

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ “มหาวหิารเซนตล์อเรนซ”์ ซงึสรา้งขนึในศตวรรษท ี12 ใชเ้วลากอ่สรา้งนับสบิปี
จดุเดน่ของมหาวหิารแหง่นีคอืประตทูางเขา้ทแีกะสลักเป็นเรืองราวตา่ง  ๆอย่างวจิติรตระการตา

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ หอนาฬกิา (Foggia And Of Clock Tower)  ทสีรา้งขนึในศตวรรษท ี14 ชมจัตรัุสภายในบรเิวณเมอืงเกา่ แวะถ่ายรูปกับ
ป้อมเซนตม์ารค์ ซงึสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1430 ตังตระหงา่นอยู่รมิชายฝังทะลเอเดรียตกิ
ในอดตีใชเ้ป็นกําแพงป้องกันภัยจากขา้ศกึทเีขา้มารุกรานทางทะเล

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสปลทิ (Split) (ระยะทาง 30 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 30 นาท)ี เมอืงใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากซาเกรบ



ซงึอยู่ในแควน้ดัลเมเชยี อันเป็นตน้กําเนดิของสนัุขพันธุดั์ลมาเชยีนทโีดง่ดัง

นําทา่นเทยีวชม เมอืงสปลทิ ทสีรา้งรายลอ้มพระราชวังดโิอคลเีธยีน ประกอบดว้ย ศาลาวา่การเมอืงสไตลเ์รเนซองค์
สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษท ี15 อาคารบา้นเรือนเกา่แกต่า่ง  ๆชมย่าน People Square ศนูยก์ลางทางธรุกจิและการบรหิาร

นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัดโิอคลเีธยีน (Diocletian Palace) องคก์ารยูเนสโก (UNESCO) ไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979
สรา้งขนึจากพระประสงคข์องจักรพรรดดิโิอคลเีธยีนแหง่โรมัน ซงึตอ้งการสรา้งพระราชวังสําหรับบันปลายชวีติของพระองค ์หลังจากสละบัลลังก์
ภายในพระราชวังประกอบดว้ย วหิารจปิูเตอร ์สสุานใตด้นิทมีชีอืเสยีง (Catacombas) และวหิารตา่งๆ
นําทา่นชมหอ้งโถงกลางซงึมทีางเดนิทเีชอืมตอ่สูห่อ้งอนื  ๆชมลานกวา้ง (Peristyle) ซงึลอ้มดว้ยเสาหนิแกรนติ 3 ดา้น
และเชอืมตอ่ดว้ยโคง้เสาทตีกแตง่ดว้ยชอ่ดอกไมส้ลักอย่างวจิติรสวยงาม ชมยอดระฆังแหง่วหิาร The Cathedral Belfry
แทน่บชูาของเซนตโ์ดมนัิส และเซนตส์ตาดอิุสซงึอยู่ภายในวหิาร

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
ATRIUM HOTEL / RADISSON BLU / PRESIDENT SOLIN หรือเทยีบเทา่
***หากโรงแรมทเีมอืงสปลทิไม่สามารถรองรับคณะได ้ทางบรษัิทจะจัดทพัีกทเีมอืงใกลเ้คยีงใหแ้ทน***

วนัท ี7
สตอน - ดบูรอฟนคิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสตอน (Ston) (ระยะทาง 186 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชวัโมง) เมอืงทตัีงอยู่ทางตะวันตกเฉียง
เหนือของเมอืงดบูรอฟนคิ เป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงในเรืองของหอยนางรมและผลติภัณฑจ์ากหอยนางรมสดๆ
จากทะเลเอเดรียตกิตนืตาตนืใจไปกับบรรยากาศรมิชายฝังทะเลทมีบีา้นเรือนหลังคากระเบอืงสแีสด สลับตามแนวชายฝังเป็นระยะสูส่ตอน
หมู่บา้นทสีงบเสงยีมตังอยู่รมิฝังบรเิวณโคง้อ่าวกวา้ง เปรียบเสมอืนเป็นดา่นหนา้ของเมอืงดบูรอฟนคิ ในอดตีมคีวามเจรญิรุ่งเรืองจากการคา้เกลอื
ดังนันกําแพงป้องกันจงึมคีวามจําเป็น ซงึสามารถมองเห็นกําแพงโบราณนีไดจ้ากระยะไกลในปัจจบัุน สตอนในอดตีอยู่ใตก้ารปกครองของโรมัน
จนกระทังถูกทําลายโดยพวกโกล ผา่นชมสถาปัตยกรรมสงิกอ่สรา้งทางโบราณคด ีและร่องรอยของความเจรญิรุ่งเรืองในอดตี
พรอ้มเก็บบันทกึภาพไวเ้ป็นทรีะลกึ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ พรอ้มลองชมิหอยนางรมสดจากฟารม์ในเมอืงสตอน

บา่ย
นําทา่นเดนิทางเลยีบชายฝังทะเลเอเดรียตกิสู ่เมอืงมรดกโลกดบูรอฟนคิ Dubrovnik (ระยะทาง 54 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชม.)
ตนืตาตนืใจกับบรรยากาศรมิชายฝังทะเล ทมีบีา้นเรือนหลังคากระเบอืงสแีสด สลับตามแนวชายฝังเป็นระยะๆ
เมอืงดบูรอฟนคิไดช้อืวา่เป็นหนงึในเมอืงเกา่ทสีวยทสีดุในยุโรป สมญานาม “ไขมุ่กแหง่ทะเลเอเดรยีตกิ”
เป็นเมอืงทมีอํีานาจทางทะเลตังแตศ่ตวรรษท ี13 และมคีวามเจรญิรุ่งเรืองทางการคา้ จงึไดส้รา้งความยงิใหญ่ใหโ้ดดเดน่
ดว้ยการตกแตง่พระราชวัง สรา้งโบสถ ์วหิาร จัตรัุส น ้าํพ ุและบา้นเรือนตา่ง  ๆและไดรั้บการบรูณะและปรับเปลยีนอย่างงดงามตามยุคสมัย
เสน่หข์องเมอืงอยู่ทเีขตเมอืงเกา่ (Old Town) ซงึตังอยู่ภายในกําแพงโบราณสงูตระหงา่นโอบลอ้มโดยรอบ ซงึสรา้งในศตวรรษท ี13
เพอืป้องกันภัยจากศัตรู เชน่ อาหรับ เวเนเชยีน มาชโีดเนียน และเซริบ์
ภายในเขตเมอืงเกา่เป็นทตัีงของสถาปัตยกรรมมากมายและสงิกอ่สรา้งโบราณตา่งๆ
องคก์ารยูเนสโกไดข้นึทะเบยีนใหเ้มอืงดบูรอฟนคิเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979

นําทา่นชมทัศนียภาพของ เมอืงดบูรอฟนคิ ทตัีงอยู่ตามรมิฝังทะเลเอเดรียตคิ ตัวเมอืงเกา่มป้ีอมปราการโบราณความยาว 190 เมตรลอ้มรอบ
ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงทคีวามโดง่ดังเทยีบไดก้ับแกรนดแ์คนย่อนหรือแกรนดค์าแนลแหง่เวนสิ

นําทา่นเดนิลอด ประต ูPile Gate ทมีรีูปปันของนักบญุ เซนตเ์บลส นักบญุประจําเมอืง เพอืเขา้สูใ่จกลางเมอืงเกา่ ชมน ้าํพ ุOnofrio
ซงึตังเป็นเกยีรตแิกส่ถาปนกิผูส้รา้งน ้าํพแุหง่นี

นําทา่นชม The Cathedral หนงึในโบสถเ์กา่แกป่ระจําเมอืงเกา่ทสีะสมโบราณวัตถุของพอ่คา้วาณชิทไีดทํ้าการคา้ขายกับชาวเวนชิในอดตี
และถ่ายรูปกับ หอนาฬกิาโบราณ (Bell Tower Clock)  



จากนันนําทา่นแวะถ่ายรูปกับ พระราชวงัเรคเตอร ์(Rector’s palace) พระราชวังทสีรา้งขนึโดยผสมผสานศลิปะทังแบบโกธคิ
เรเนซองสแ์ละบาโร๊ค 

ไดเ้วลานําทา่นแวะถ่ายรูปกับ สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สรา้งขนึโดยศลิปะแบบโกธคิ เรเนซองส ์ในสมัยศตวรรษท ี15
ปัจจบัุนไดใ้ชเ้ป็นทจัีดเก็บเอกสารและสํานักงานสว่นราชการ นําทา่นเดนิผา่นถนนสตราดัน ถนนสายหลักยาวกวา่ 398 เมตร
ทสีองขา้งทางรายลอ้มไปดว้ยอาคารสไตลโ์รมัน โกธคิ และรา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นไอศกรีม รา้นขายของทรีะลกึตา่งๆมากมาย
อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
SHERATON / VALAMAR / CROATIA HOTEL หรือเทยีบเทา่
***หากโรงแรมทเีมอืงดบูรอฟนคิไม่สามารถรองรับคณะได ้ทางบรษัิทจะจัดทพัีกทเีมอืงใกลเ้คยีงใหแ้ทน***

วนัท ี8
โมสตาร ์(บอสเนยีและเฮอรเ์ซโกวนีา) - ซาราเยโว

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโมสตาร ์(Mostar) (ระยะทางประมาณ 150 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2.45 ชม)
อกีหนงึเมอืงประวัตศิาสตรท์มีชีอืเสยีงทางดา้นการทอ่งเทยีว เป็นหนงึในเมอืงทสํีาคัญของประเทศบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีา มขีนาดเป็นอับดับที
5 ของประเทศ ตังอยู่ในหบุเขาของแม่น ้าํเนเรตวา(Neretva River) 

นําทา่นชมความงดงามและความเกา่แกข่อง สะพานโบราณ หรือ สตาร ีมอสต ์สะพานทถีูกสรา้งขนึจากหนิ
โดยมคีวามสงูจากระดับน ้าํซงึวัดไดใ้นชว่งฤดรูอ้น ประมาณ 21 เมตร สะพานโบราณ สตารี มอสต ์(Old Bridge Stari Most)
ถูกสรา้งขนึโดยชาวออตโตมันในชว่งศตวรรษท ี16 และไดถู้กทําลายไปในปี ค.ศ. 1993 ตอ่มาในปี ค.ศ. 2004
สะพานเกา่และอาคารหลายหลังในเมอืงเกา่ ในบรเิวณใกลเ้คยีงก็ไดรั้บการบรูณปฏสิงัขรณ์ขนึใหม่
โดยไดรั้บความชว่ยเหลอืจากคณะกรรมการวชิาการระหวา่งประเทศของยูเนสโก องคก์ารยูเนสโก (UNESCO)
ไดข้นึทะเบยีนสะพานโบราณรวมไปถงึบรเิวณพนืทใีกลเ้คยีงทใีกลเ้คยีงทสีดุของสะพานใหอ้ยู่ในรายชอืมรดกโลกของบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีาเมอืปี
ค.ศ.2005

นําทา่นชม ยา่นเมอืงเกา่ (Old Town)  เพอืชนืชมเหลา่อาคารบา้นเรือนซงึสว่นใหญ่ลว้นสรา้งขนึในแบบสถาปัตยกรรมแบบพรี-ออตโตมัน
ออตโตมันตะวันออก เมดเิตอรเ์รเนียนและยุโรปตะวันตก

นําทา่นเขา้ชม มสัยดิโกสก ีเมหเ์มด ปาซา่ (Koski Mehmed Paša Mosque) มัสยดิออตโตมันขนาดเล็ก ทถีูกสรา้งขนึใหม่ในปี ค.ศ. 1751
หลังถูกทําลายลงชว่งสงครามบอสเนีย
สงิทโีดดเดน่ทสีดุของมัสยดิคอืหอคอยสเุหร่าทตัีงสงูตระหงา่นเหนือตัวเมอืงซงึวา่กันวา่ยอดหอคอยสามารถมองววิระยะไกลไดถ้งึ 3 กโิลเมตร

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาราเยโว (Sarajevo) (ระยะทางประมาณ 129 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2.45 ชม.
เป็นเมอืงใหญ่ทสีดุและเป็นเมอืงหลวงของประเทศบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีา มปีระชากรอาศัยอยู่ใจกลางเมอืงเพยีงราว 275,000 คน
และกระจายตัวอาศัยอยู่รอบนอกอกีราว 555,000 คน เมอืงซาราเยโวถูกขนานนามวา่เป็น “นครเยรูซาเล็มแหง่ยุโรปและบอลขา่น”
นอกจากนียังเคยถูกจัดอันดับเป็นหนงึในเมอืงทน่ีามาทอ่งเทยีวอันดับตน้ๆโดย LONELY PLANET เมอืปี ค.ศ.2010
เนืองจากประวัตศิาสตรค์วามเป็นมา ศลิปวัฒนธรรม รวมไปถงึการผสมผสานของสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบตังแตใ่นอดตีกาล
ซงึไดรั้บอทิธพิลมาจาก 3 ยุคสมัยดว้ยกัน คอื ยุคจักรวรรดอิอตโตมัน ยุคจักรวรรดอิอสเตรีย-ฮังการี
และยุคทอียู่ภายใตก้ารปกครองของยูโกสลาเวยี
เมอืงซาราเยโวเคยเป็นหนงึในเมอืงศนูยก์ลางทมีสํีาคัญเป็นอย่างยงิของจักรวรรดอิอตโตมันในชว่งศตวรรษท ี15
และยังถูกบันทกึเป็นเมอืงแรกในทวปียุโรป และเมอืงทสีองในโลก ทมีรีถรางไฟฟ้าวงิพาดผา่นกลางเมอืงเมอืปี ค.ศ.1885

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรมทพัีก



ทพีกั
PRESIDENT / HILLS HOTEL / NOVOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี9
ซาราเยโว - อสิตนับูล

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเขา้ชม อโุมงคส์งคราม (War Tunnel) ทขีดุขนึในชว่งสงครามระหวา่งบอสเนียและเซอรเ์บยี เมอืครังทบีอสเนีย
ตอ้งการแยกเป็นเอกราชจากยูโกสลาเวยี อุโมงคแ์หง่นีขดุขนึเพอืลําเลยีงอาหาร น ้าํ เวชภัณฑแ์ละกองกําลังทหาร ในระหวา่งสงคราม
เป็นอุโมงคท์ขีดุขนึภายในบา้นหลังเล็ก  ๆหลังหนงึเทา่นัน แตข่ดุยาวผา่นสนามบนิซาราเยโว เพอืเป็นเสน้ทางลําเลยีง หลังจากทเีมอืงซาราเยโว
ถูกกองกําลังเซอรเ์บยีโอบลอ้ม เพอืไม่ตอ้งการใหบ้อสเนียเป็นเอกราช การสรา้งอุโมงคแ์หง่นี
ยอ้นรอยประวัตศิาสตรอั์นน่าสะเทอืนใจของเมอืงซาราเยโว ในชว่งสงครามบอสเนียในอดตี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นชมกลับสู ่ยา่นเมอืงเกา่ BASCARSIJA อดตีเคยเป็นย่านบาซารเ์กา่แกข่องยุคออตโตมัน ปัจจบัุนเป็นถนนสายหลักของเมอืงซาราเยโว
ตังอยู่ในสว่นเมอืงเกา่ของซาราเยโว ออกแบบในสไตลอ์อตโตมัน-เตอรก์ชิ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ของทรีะลกึ รา้นกาแฟ
บาซารท์ขีายสนิคา้หลากหลายชนดิ 

จากนันไปยัง ยา่นเมอืงเกา่ซาราเยโว (STARI GRAD) ย่านทมีสีถาปัตยกรรมหลากหลายสไตล ์อาทเิชน่ สถาปัตยกรรมแบบบอสเนีย
ออตโตมัน ออสโตร-ฮังกาเรียน เป็นตน้ เป็นทตัีงของสถานทสํีาคัญทางศาสนาหลายแหง่

นําทา่นเขา้ชมความงดงามของ สเุหรา่ GAZI HUSREV-BEG MOSQUE ซงึไดช้อืวา่เป็นสเุหร่าแบบออตโตมันทสํีาคัญทสีดุในเมอืงซาราเยโว 

ชม มหาวหิารประจําเมอืงซาราเยโว (THE CATHEDRAL OF JESUS HEART)
เป็นมหาวหิารทใีหญ่ทสีดุในประเทศบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนิา เป็นทปีระจําตําแหน่งของพระราชาคณะของเมอืง เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-
กอธคิ สรา้งในชว่งปี ค.ศ.1884-1889 

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ โบสถค์รสิตอ์อโธดอ๊กซ ์ทสีรา้งอย่างยงิใหญ่ ภายในบรเิวณเดยีวกัน รวมถงึโบสถข์องชาวยวิหรือซนีากอฟ
ขนาดใหญ่ทสีรา้งอยู่ภายในย่านนี

นําทา่นชม สะพานลาตนิ (LATIN BRIDGE) ซงึเป็นจดุทอีารค์ ดยุค ฟรานซ ์เฟอรด์นิานด ์(Franz Ferdinand)
รัชทายาทแหง่ราชวงศอ์อสเตรียถูกลอบปลงพระชนมใ์นวันท ี28 มถิุนายน 1914 โดยชาวซาราเยโวนายหนงึ
จนกลายเป็นชนวนเหตใุนการเกดิสงครามโลกครังท ี1 

จากนันอสิระใหท้า่นชอ้ปปิงสนิคา้ทอ้งถนิและสนิคา้พนืเมอืง ตามอัธยาศัย

17.30 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิซาราเยโว

ค่าํ
***หลงัทําการเช็คอนิแลว้ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค่าํภายในสนามบนิ ตามอธัยาศยั***

21.10 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิซาราเยโว สู ่สนามบนิอสิตนับูล โดยเทยีวบนิท ีTK1026 (ใชเ้วลาบนิ 2 ชม.) บรกิารอาหาร เครืองดมืบนเครืองบนิ

วนัท ี10
กรุงเทพมหานคร

00.05 น.
เดนิทางมาถงึ กรุงอสิตนับูล แวะเปลยีนเครือง



อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบนิ

01.25 น.
ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยเทยีวบนิท ีTK68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชวัโมง) สายการบนิฯ มบีรกิารอาหาร 2 รอบ คอื อาหารค่าํ และ
อาหารเชา้

15.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรย์โุรป อติาลี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี9 กรกฎาคม 2562 เวลา 22:25 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรย์โุรป อติาลี

ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ

• ราคาอาจมกีารปรบัขนึ - ลง ตามราคาน ้าํมนัทปีรบัขนึลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิท  ีสายการบนิประกาศปรบั และทมีเีอกสารยนืยันเท่านัน (คดิ ณ วันท  ี8
ก.พ. 2562)

• สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน แนะนําใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่

• กรณเีดนิทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้

• กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก., กระเป๋าถอืขนึเครอืง (Hand carry) น ้าํหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.

อัตรานรีวม

• ตวัเครอืงบนิไป-กลบัชันนักท่องเทยีวโดยสายการบนิTK (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไมเ่กนิ 20 ก.ก./ท่าน)

• คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้าํมนั, ประกนัภยัทางอากาศ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้อีายเุกนิ 85 ปี)

• คา่ทพีกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู)่

• คา่อาหารทุกมอืตามระบุ, คา่พาหนะ หรอืรถรบั-สง่ ระหวา่งนําเทยีว, คา่เขา้ชมสถานที

• เจา้หนา้ท  ี(ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

• คา่ทปิพนักงานขบัรถ คา่ทปิหวัหนา้ทัวร์

อัตรานไีมร่วม

• คา่วซีา่เชงเกน้อติาล ี(ประมาณ 3,000 บาท **อตัราคา่วซีา่อาจเปลยีนแปลงได ้ขนึกบัอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่ซกัรดี, โทรศพัท -์แฟกซ,์ เครอืงดมืมนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอนืๆทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

การชําระเงนิ

งวดท  ี1 : สํารองทนีงัจา่ย 35,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วัน หลงัมกีารยนืยันกรุป๊ออกเดนิทางแนน่อน
งวดท  ี2 : ชําระสว่นทเีหลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง

กรณียกเลกิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วัน ไมเ่กบ็คา่ใชจ้่าย (หากไมไ่ดม้คีา่ใชจ้่ายใดๆเกดิขนึ) (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่75 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-59 วัน หกัคา่มดัจํา 35,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่44-74 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หกัคา่มดัจํา 35,000 บาท + คา่ใชจ้่ายอนื (ถา้ม)ี (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่20-43 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทัวร ์(เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่1-19วัน)

• ผูเ้ดนิทางทไีมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากการยนืเอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้่าย 100%

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ําการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธใินการนําเลม่พาสปอรต์***



หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง
(หากจํานวนลกูคา้ในคณะไมถ่งึ 20 ท่าน ราคาทัวร ์เพมิท่านละ 4,000 บาท)

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการพาเขา้ชมสถานทที่องเทยีวใดๆทปิีดทําการ โดยจะจัดหาสถานทที่องเทยีวอนืๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก
หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีว กรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั อาท  ิการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง
ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนจีะคาํนงึและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ

• เนอืงจากการท่องเทยีวนเีป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไมส่ามารถทจีะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณทีที่านปฎเิสธหรอืสละสทิธ ิ
ในการใชบ้รกิารททีางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ําการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง

• ในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบ
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทยีวใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จัดการตวัเครอืงบนิเอง (Land Only)
• ในกรณลีกูคา้ดาํเนนิการเรอืงตวัเครอืงบนิเองและมาเทยีวรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตวัเอง
และตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง
รวมถงึหากกรณเีทยีวบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม

ตวัเครอืงบนิ

• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณทียีกเลกิการเดนิทาง
ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน (ในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ท่านัน)

• ท่านทจีะออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพอืขอคาํยนืยันวา่ทัวรนั์นๆ ยนืยันการเดนิทาง แนน่อน
หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์นยกเลกิ
บรษัิทฯไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทเีกยีวขอ้งกบัตวัเครอืงบนิภายในประเทศได ้

• เมอืท่านจองทัวรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทบีรษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้

โรงแรมและหอ้งพัก

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(TWN/DBL) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (TRIPLE ROOM)
ขนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทตีอ้งการ หรอื
อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทพีกัแบบ 3 เตยีงได ้

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ(TRADE FAIR) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ

• กรณุางดนําของมคีม ทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ทจีะถอืขนึเครอืงบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้
กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ ่หา้มนําตดิตวัขนึบนเครอืงบนิโดยเดด็ขาด

• วัตถทุเีป็นลกัษณะของเหลว อาท  ิครมี โลชัน น ้าํหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครงั
โดยจะอนญุาตใหถ้อืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 10 ชนิ ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml.



แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทจีะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ทรีกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO)

• หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วันเดนิทาง เทยีวบนิ จงึสามารถนําขนึเครอืงได ้
และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20-30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด/ Economy Class
Passenger ซงึขนึกบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก
น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรบัหนว่ยวัด “นวิ”
(Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สาํหรบัหนว่ยวัด “เซนตเิมตร” (Centimeter)

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตราฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระ ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึเครอืงบนิ (Hand carry)

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย

• ของมคีา่ทุกชนดิ ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่เีช็คไปกบัเครอืง เพราะหากเกดิการสญูหาย
สายการบนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน ซงึจะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าํหนักกระเป๋าจรงิ ทังนจีะชดเชยไมเ่กนิ USD 400
กรณเีดนิทางชันธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณเีดนิทางชันธรุกจิ (Business) ดงันันจงึไมแ่นะนําใหโ้หลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

• กรณกีระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการท่องเทยีว (ระหวา่งทัวร ์ไมใ่ช่ระหวา่งบนิ)
โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทบีรษัิททัวรไ์ดจ้ัดทําใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณกีระเป๋าใบใหญส่ญูหาย

• กรณกีระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้่านได ้ดงันันท่านตอ้งระวังทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน
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