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NT010
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สโลเวเนีย โครเอเชีย บอสเนีย 10 วัน 7 คืน (TK) [ปใหม่]
ทัวร์ ยุโรป โครเอเชยี สโลเวเนีย บอสเนีย อติ าล ี , 10 วั น 7 คืน , 26 ธันวาคม 2562-4 มกราคม 2563 , 27 ธันวาคม 2562-5 มกราคม 2563 ,
28 ธันวาคม 2562-6 มกราคม 2563

ANTONY PALACE
RADISSON BLU MILAN

, JEZERO HOTEL
, CLUB FUMINATION BORIK HOTEL
, SHERATON HOTEL ZAGREB
, PRESIDENT HOTEL

, ATRIUM HOTEL

,

จตุ รั สเซนต์ ม าร์ โค - พระราชวั งดอจจ์ - สะพานถอนหายใจ - มหาวิ ห ารเซนต์ ม าร์ โค - เมื อ งลุ บ เบลี ย น่ า - เมื อ งซาเกรบ
มหาวิ ห ารเซนต์ ส ตี เ ฟน - วิ ห ารเซนต์ ม าร์ ก - โบสถ์ ป ระจํา เมื อ งเก่ า เซนต์ แ คทเธอรี น - จั ตุ รั ส Trg Ban Jelacic Squar
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พ ลิ ต วิ เ ซ่ - เมื อ งซาดาร์ - โบสถ์ อ นาสตาเชี ย - โบสถ์ เ ซนต์ โดแนท - เมื อ งซิ บิ นิ ค - เมื อ งสปลิ ท
พระราชวัง ดิโอคลีเ ธียน - เมื อ งสตอน - มหาวิ ห ารเซนต์ จ าคอบ - เมื อ งโทรเกี ย ร์ - มหาวิ ห ารเซนต์ ล อเรนซ์ เมื อ งดู บ รอฟนิ ค
พระราชวั งเรคเตอร์ - มัส ยิด โกสกี เมห์ เ มด ปาซ่ า - อุ โมงค์ส งคราม - โบสถ์ คริ ส ต์ อ อโธด๊ อ กซ์

กําหนดการเดินทาง
ธั นวาคม 2562
26 ธ.ค.-4 ม.ค. , 27 ธ.ค.-5 ม.ค. , 28 ธ.ค.-6 ม.ค.

รายละเอียดการเดินทาง
วัน ที 1
กร ุ ง เทพมหานคร

20.00 น.
คณะพบเจ้าหน้าทีและมัคคุเทศก์ได้ที สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ประตูท างเข้า ที 9 หร ื อ 10 เคาน์ เตอร์ เชคอ ิน U
( แถว U 14-18) ชัน 4 เคาน์ เตอร์ เชคอ ิน สายการบิ น เตอร์ กิ ช แอร์ ไลน์ ส (TK)
22.50 น.
ออกเดินทางสู่ นครอ ิส ตั นบู ล ประเทศตุ ร กี โดยเทียวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.15 ชัวโมง) เพล ิดเพล ินกับภาพยนตร์ หลากหลายกับ
จอทีว ีส่ว นตัว ทุกทีนัง (สายการบินฯ มีบริการอาหารคาและอาหารเช้าระหว่างเทียวบิน)
วัน ที 2
อ ิส ตั นบู ล - เวนิ ส
05.45 น.
เดินทางถึง สนามบิ น อ ิส ตั นบู ล (IST) ประเทศตุ ร กี แวะเปลียนเครือง เทียวบิน TK1867
08.40 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบิ น เวนิ ส (VCE) โดยเทียวบิน TK1867 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)
09.25 น.
เดินทางถึง สนามบิ น เวนิ ส นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุล กากร
นําท่านเดินทางสู่ เมื อ งเวนิ ส เมืองทีมีเอกลักษณ์พิเศษสุดเมืองหนึงของโลกเปรียบเสมือนประตูสู่ตะวันออกของยุโรปในอดีต
นําท่าน นังเรือ สู่เ กาะเวนิส (เมืองทีไม่มีร ถยนต์ว ิงผ่าน) เมืองเวนิสได้รั บสมญานามว ่า “ราชนิ ีแห่งทะเลเอเดร ียติก” (Queen of the Adriatic)
เมืองแห่งสายนา (City of water) เมืองแห่งสะพาน (City of bridges) เมืองแห่งแสงสว ่าง (City of light)
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิว ทัศน์สองริมฝงสู่เกาะเวนิสซึงมีความงดงามเปนอย่างยิง
กลางวั น
รั บประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคารท้องถิน
บ่ า ย
นําท่านชม จตุ รั สเซนต์ มาร์ โคและพระราชวั งดอจจ์ ศูนย์กลางของเกาะเวนิส
ผา่ นชมและแวะถ่ายรูปบร ิเวณ สะพานถอนหายใจ (Ponte Dei Sospiri) ทีเชือมระหว่างพระราชวังโบราณกับเรือนจําโบราณ
ซึงมีตํานานเล่าถึงนักรักคาสโนว่าทีเคยถูกคุมขังในคุกแห่งนี
จากนันให้ท่านได้แวะถ่ายรูปกับ มหาว ิ ห ารเซนต์ มาร์ โค (San Marco Basilica) ซึงเปนอาคารทีผสมผสานสถาปตยกรรมแบบไบแซนไทน์
อาหรั บ โรมันเนสก์ เรเนซองส์ เข้าไว้ ด้ว ยกัน ในมหาวิหารนีเชือว่าเปนทีบรรจุศพของนักบุญ เซนต์มาร์ก
อสิ ระให้ท่านได้ถ่ายรูปโดยรอบบร ิเวณจตุรั สเซนต์มาร์ โค หร ือจะ เลือกช้อปปงสินค้าแบรนด์เนมทีมีมากมายรายล้อมรอบจตุร ัส ไม่ว ่าจะเปน Gucci,
Chanel, Louis Vuitton, Hermes, Tods, Prada และอืนๆอีกมากมาย ( ร้า นค้า ส่ว นมากอาจปดให้บ ริก ารในวัน อาทิต ย์แ ละวัน หยุด สากล )
ได้เวลานําท่านนังเรือเพือเดินทางกลับสู่ฝง เวนิ ส เมสเตร์
คา
รั บประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารจนี
ทีพั ก
ANTONY PALACE / BEST WESTERN / NH LAGUNA ระดับ 4 ดาวหร ือเทียบเท่า
วัน ที 3
ถ าโพสทอยน่ า - เมื อ งล ุ บ เบล ี ย น่ า ( เมื อ งหลวงสโลว ี เ นี ย )
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางโดยใช้เส้นทางมอเตอร์ เวย์ ให้ท่านได้เพล ิดเพล ินกับทัศนียภาพสองข้างทางระหว ่างการเดินทางเข้าสู่ประเทศสโลว ีเนีย
ท่านจะได้สัมผัสกับทิว ทัศน์ทุ่งหญ้ าสลั บภูเขา บ้านเร ือนแถบชานเมือง นําท่านมุ่งหน้าสู่ ถ าโพสทอยน่ า (Postojna Caverns) (ระยะทาง 198
กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.) ตังอยู่ในเขตพืนทีของเมืองโพสทอยน่า (Postojna) เปนถาทีเปดให้บริการมากว่า 188 ป นําท่านเข้าชมความงามของ

“ ถ าโพสทอยน่ า ” ถาทีสวยทีสุดในยุโรป ซึงมีอายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านป เปนถาทีมีความยาวถึง 27 กิโลเมตร
นําท่านเข้าชมภายในถาโดยขบวนรถรางไฟฟา ซึงได้เปดให้บริการในป 1884 อุณหภูมิภายในถาโดยเฉลีย 8-10 องศาเซลเซยี ส
ภายในถามีหินงอกหินย้อย รถรางไฟฟานําท่านผ่านลําธาร เขือนเก็บนาใต้ดิน ชมหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา
ภายในถายังมีห้องต่างๆ มากมาย ลดหลันเปนชันๆ ท่านจะได้ชมความงามอันยิงใหญ่ภายในถาแห่งนี ทีธรรมชาติได้สรรสร้างมานานกว่าล้านป
ผ่านหลายยุคสมัยและเคยใช้เปนทีพํานักของทหารในช่ว งสงครามโลกครังที 2 เห็นได้จากร่องรอยการสร้างสะพานเชือมภายในถา
จากนันนําท่านชมความแปลกของ ปลามนุ ษ ย์ (Human sh) หร ื อ Olm สิงมีชีว ิตขนาดเล็กทีอาศัยอยู่ในถาพอสทอยน่า ผิว สีเนือคล้ายมนุษย์
ลําตัวยาวคล้ ายงู มีแขนและขา ถูกค้นพบครังแรกเมือป ค.ศ.1768 และอาศัยอยู่ในทีมืด
กลางวั น
รั บประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคารท้องถิน
บ่ า ย
นําท่านเดินทางสู่ เมื อ งล ุ บ เบล ี ย น่ า (Ljubljana) เมืองหลวงของประเทศสโลว ีเนีย (ระยะทาง 48 กม. ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที)
นําท่านสัมผัสบรรยากาศเมืองหลวงทียังคงให้ท่านได้เห็นร่องรอยของสถาปตยกรรมโบราณ และอิทธิพลของศิล ปะสไตล์บาโร๊คในเมืองลุบเบลียน่า
นําท่านชม สะพานมั งกร ทีทอดข้ามแม่นาลุบเบลียยานิก้า ผ่านชมและแวะถ่ายรูปกับสถานทีสําคัญ ต่างๆภายในเมืองเช่น ศาลาว ่าการเมือง
มหาว ิหารเซนต์ นิโคลั ส
จากนันนําท่าน เข้ า ชมปราสาทเมื อ งเก่ า (Old town castle) ซึงตังอยู่บนเนินสูง โดยนังรถรางขึนสู่เนินเขา
ซึงสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองลุบเบลียน่าได้อย่างชัดเจน ปราสาทแห่งนีสร้างในสมัยศตวรรษที 11 ในศิล ปะสไตล์บาโร๊ค
และได้ทําการบูร ณะใหม่ในป 1990 โดยได้บูร ณะหอสูงในลักษณะสถาปตยกรรมแบบโกธิค ณ
จุดนีท่านสามารถชมวิว ทิว ทัศน์โดยรอบของเมืองลุบเบลียน่าได้ในระยะไกล จากนันนําท่านชมย่านการค้า ตลาดสินค้าพืนเมืองและเดินเล่น
ชมบ้านเรือนทีสวยงามด้ว ยศิล ปะบาโร๊ค อสิ ระให้ท่านถ่ายรูป หร ือ เลือกซือของฝากตามอัธยาศัย
คา
รั บประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารจนี
ทีพั ก
RADISSON BLU / LEV HOTEL / AUSTRIA TREND ระดับ 4 ดาวหร ือเทียบเท่า
*** หากโรงแรมในเมื อ งล ุ บ เบล ี ย น่ า ไม่ ส ามารถรองรั บคณะได้ ทางบริษั ท จะจัด ทีพั ก ทีเมือ งใกล้เ คีย งให้แ ทน ***
วัน ที 4
ซาเกรบ ( เมื อ งหลวงโครเอเช ีย ) - หมู่ บ้ านราสโตเก้ - อ ุท ยานแห่ ง ชาติ พ ล ิ ต ว ิ เ ซ ่
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมื อ งซาเกรบ (Zagreb) (ระยะทาง 145 กม. ใชเ้ วลาเดนิ ทางประมาณ 2 ชม.) ผา่ นดา่ นตรวจคนเข้าเมือง)
เมืองหลวงของประเทศโครเอเชยี ดินแดนแห่งทะเลเอเดร ียติค ซึงมีความเก่าแก่แฝงด้ว ยเสน่ห์และมนต์ขลัง
ซาเกรบเปนเมืองแห่งศิล ปวัฒนธรรมและเจริญ รุ่งเรืองมาตังแต่สมัยศตวรรษที 11 ปจจุบันชาวโครเอเชีย มีว ิถีชีว ิตเยียงชาวยุโรปทีเจริญ โดยทัวไป
การคมนาคมภายในกร ุงซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใช้ร ถรางเปนพาหนะซึงมีนับสิบสายทัวทังเมือง กร ุงซาเกรบประกอบด้ว ยเขตเมือง Upper Town
ทีสร้างขึนสมัยศตวรรษที 17 ทีมีซุ้มประตูหินเปนสัญ ลักษณ์ เขต Lower Town ทีสร้างขึนในสมัยศตวรรษที 19 และเขตเมืองใหม่ New Town
ทีสร้างหลังสงครามโลกครังที 2
นําท่านแวะถ่ายรูป มหาว ิ ห ารเซนต์ สตี เ ฟน (St. Stephen Cathedral) ซึงมียอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอดวิหารตกแต่งอย่างงดงาม
สามารถเห็นได้จากทกุ มมุ ในซาเกรบ แต่เดิมเปนโบสถ์ธรรมดาแต่เพิงมีความสําคัญ ในป ค.ศ. 1094 เมือกษัตริย์ล าดีสลาอุส (King Ladislaus)
ได้ให้พระราชาคณะย้ายทีพํานักจากสีสัก (Sisak) มายังซาเกรบแต่ก็ถูกกองทัพมองโกลทําลายในป ค.ศ. 1242 เมือมองโกลจากไป
มหาวิหารนีก็ได้ร ับการบูร ณะใหม่อีกหลายครัง จนกระทังรูปร่างมหาวิหารงดงามในรูปแบบนิโอ-โกธิค ดังปจจุบัน
ซึงได้ร ับอิทธิพลจากการบูร ณะก่อสร้างในป ค.ศ. 1880
จากนันนําชม ตลาดกลางเมื อ ง (Dolac market) ตลาดกลางแจ้งทีเก่าแก่ มีสีสันสดใส มีดอกไม้ประดับและผลไม้ร าคาถูกวางขายมากมาย
นําท่านสู่เขต Upper Town โดยขึนรถรางไฟ

จากนันแวะถ่ายรูปกับ ว ิ ห ารเซนต์ มาร์ ก (St. Marks Church) ซึงตังอยู่ใจกลางเมืองเก่าซาเกรบ สร้างขึนในราวศตวรรษที 13
หลังคามุงด้ว ยกระเบืองสีต่างๆ ซึงเปนรูปตราสัญ ลักษณ์ของซาเกรบ โครเอเชยี สโลว ีเนีย และ ดัลมาเชยี ซึงครังหนึงเคยเปนประเทศเดียวกัน
(อดีตยูโกสลาเว ีย)
นําท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ ประจํา เมื อ งเก่ า เซนต์ แคทเธอร ี น (St. Catherine) โบสถ์แบบบาโรคสีขาวน่าประทับใจ
นําท่านชมจุดชมวิว ทีท่านสามารถเห็นกรุงซาเกรบทีหลังคาอาคารเปนสีแดงอิฐทังเมือง
นําท่านแวะชม จั ตุ รั ส Trg Ban Jelacic Square จัตุร ัสกลางเมืองทีล้อมรอบด้ว ยห้างร้านนําสมัย
ชม อนุ ส าวร ี ย์ Ban Josip Jelacic ผู้ยิงใหญ่ ผู้ซึงต่อสู้เพือความเปนอิสระจากชาวฮังกาเรียนเมือป ค.ศ. 1848
กลางวั น
รั บประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคารท้องถิน
บ่ า ย
นําท่านเดินทางสู่ หมู่ บ้ านราสโตเก้ (Rastoke) (ระยะทาง 104 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)
หมู่บ้านเล ็กๆก่อนถึงอทุ ยานแห่งชาติพล ิตว ิเซ ่ ตังอยู่เหนือแม่นาสลุนด์ชิชา “Slunjcica River” ทีไหลลงสู่ นาตกโคราน่า “Korana Waterfall”
นําท่านแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้านเล ็กๆ ทีมีว ิถีชีว ิตแบบดังเดิม บ้านเรือนส่ว นใหญ่ในหมู่บ้านแห่งนีถูกสร้างในตอนปลายศตวรรษที19
จนถึงต้นศตวรรษที20 ปจจุบันมีบ้านของชาวพืนเมืองประมาณ 30 หลั งคาเร ือน ยังคงอาศัยในหมู่บ้าน และยังคงทําโรงโม่แปง
จากกระแสนาตามธรรมชาติ
จากนันนําท่านเดินทางสู่ อ ุท ยานแห่ ง ชาติ พ ล ิ ต ว ิ เ ซ ่ (Plitvice National Park)
ซึงได้ร ับการขึนทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เปนมรดกโลกทางธรรมชาติ (ระยะทาง 35 กม. ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที) อุทยานนีมีพืนทีประมาณ
29,482 เฮคเตอร์ หร ือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 223 ตารางกิโลเมตรเปนพืนทีปาและพืนนาครอบคลุมประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร
มีทะเลสาบสีเธอร์ คอยซ์ถึง 16 แห่งทีมีความงดงามแตกต่างกัน
คา
รั บประทานอาหารคา ณ โรงแรมทีพัก
ทีพั ก
JEZERO HOTEL/ MIRJANA RASTOKE / HOTEL LYRA หร ือเทียบเท่า
*** หากโรงแรมในเขตอ ุท ยานพล ิ ต ว ิ เ ซ ่ไ ม่ ส ามารถรองรั บคณะได้ ทางบริษั ท จะจัด ทีพั ก ทีเมือ งใกล้เ คีย งให้แ ทน ***
วัน ที 5
เข้ า ชมอ ทุ ยานแห่ ง ชาติ พ ร ิ ต ว ิ ช เซ ่ - ซาดาร์
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเข้าชมความงามของอทุ ยาน นํา ท่ า นสู่ Lower lake โ ดยล ่ อ งเร ื อ ข้ า มทะเลสาบ Jezero Kozjak
ซึงเปนทะเลสาบทีใหญ่ทีสุดในอุทยานแห่งนี อีกทังยังเปนทะเลสาบทีเชือมระหว่างอุทยานตอนล่างขึนสู่ทะเลสาบชันบนของอุทยาน
เพล ิดเพล ินกับธรรมชาติอันงดงามและความอลั งการของ Lower lake ทีประกอบด้ว ยทะเลสาบ Milanovac, Gavanovac และ Kaluderovac
เปนต้น นําท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไม้ทีเชือมแต่ล ะทะเลสาบเข้าด้ว ยกัน แล้ วเดิ น สู่ Veliki Slip
ชมนาตกทีใหญ่ท ีสุด ในอุท ยาน ทีมีความสูงถึง 70 เมตร ( แนะนํา ให้ ท่ า นสวมรองเท้ าผ้ าใบ หร ื อ รองเท้า ทีสวมใส่ส บาย
เนืองจากต้อ งเดิน ชมความงามของธรรมชาติภ ายในอุท ยาน )
กลางวั น
รั บประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคารท้องถิน
บ่ า ย
นําท่านเดินทางสู่ เมื อ งซาดาร์ (Zadar) (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.) เมืองทีมีประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปมาแล้ว
และเปนเมืองท่าสําคัญ ซึงตังอยู่บนคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเลเอเดรียติค ทีมีบทบาทมาตังแต่สมัยโรมันจนถึงปจจุบัน
นํา ท่ า นชมตั วเมื อ งซาดาร์ นําทา่ นถา่ ยรูปกับโบสถ์สําคัญประจําเมอื ง โบสถ์ อนาสตาเช ยี The Cathedral of St. Anastasia
เปนโบสถ์โรมันคาทอลิกสร้างขึนในสมัยศตวรรษที 5-6 ในยุคโรมาเนสก์ เปนโบสถ์ทีใหญ่ทีสุดในแคว้นดัล มัล เชีย
อย่างไรก็ตามโบสถ์แห่งนีได้ร ับความเสียหายจากสงครามศาสนาในป 1202 ครังนันเมืองซาดาร์ถูกโจมตีโดยชาวเวนิส

ซึงได้ร ับความเสียหายเปนอย่างมาก และได้ถูกบูร ณะใหม่ทังหมดในศตวรรษที 13 “โบสถ์อนาสตาเชยี ”
ได้ชือว่าเปนโบสถ์ทีสําคัญ มากเนืองจากพระสันตปาปา ถึง 2 พระองค์คือ พระสันตปาปาอเล็กซานเดอร์ที 3 ได้เสด็จเยือนในป 1177
และพระสันตปาปาจอห์นพอลที 2 ได้เสด็จเยือนโบสถ์นีในป 2003 ซึงเปนการเยือนต่างประเทศครังสุดท้ายของพระองค์ท่าน
นําท่านเข้าชม โบสถ์ เซนต์ โดแนท ซึงเปนโบสถ์สําคัญ ประจําเมืองอีกแห่งหนีง
ชม โรมั นฟอรั มหร ื อ ย่ า นช ุม ชนของโรมั น เมือสองพันปก่อนทีนักโบราณคดีได้ใช้ความอุตสาหะในการขุดค้นพบหลักฐานสําคัญ ต่างๆ
ทังทีอยู่อาศัยชาวโรมัน
คา
รั บประทานอาหารคา ณ โรงแรมทีพัก
ทีพั ก
CLUB FUMINATION BORIK / DIADORA / KOLOVARE ระดับ 4 ดาวหร ือเทียบเท่า
*** หากโรงแรมทีเมือ งซาดาร์ไ ม่ส ามารถรองรับ คณะได้ ทางบริษั ท จะจัด ทีพั ก ทีเมือ งใกล้เ คีย งให้แ ทน ***
วัน ที 6
ซ ิบิ นิ ค - โทรเกี ย ร์ - สปล ิ ท
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมื อ งซ บิ ิ นิ ค (Sibenik) (ระยะทาง 90 กม. ใชเ้ วลาเดนิ ทาง 1.30 ชม.) เมอื งร มิ ทะเลเอเดร ยี ตกิ ถูกบันทึกในเอกสารตังแต่ ค.ศ.
1066 ในชือแคสทรัม ซบี ีนิซ ี (Castrum Sebenici) เติบโตจากอทิ ธิพลภายใต้การปกครองของฮังกาเร ียน-โครแอต-เวเนเชยี น
นําท่านเข้าชม มหาว ิ ห ารเซนต์ จาคอบ สร้างขึนในระหว่างปค.ศ. 1431-1535 เปนสถาปตยกรรมผสมผสานกันระหว่าง 3 ศิล ปกรรม คือ
ดัลเมเชยี น ศิล ปะทางเหนือของอิตาลี และทัสคานี สถาปนิค 3 ท่านได้ใช้เทคนิคชันสูงในการสร้างห้องโถงสูงใหญ่ และโดมครึงวงกลม
ทังวิหารล้ว นสร้างด้ว ยหินทังหมด สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของศิล ปะโกธิคและศิล ปะเรอเนสซองส์ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน
โดยองค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้มหาวิหารแห่งนีเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 2000
กลางวั น
รั บประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคารท้องถิน
บ่ า ย
นําท่านเดินทางสู่ เมื อ งโทรเกี ย ร์ (Trogir) (ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที) เมืองขนาดเล็กบนเกาะทีตังอยู่เกือบชิดกับแผ่นดินใหญ่
เปนเมืองเก่าแก่ตังแต่สมัยยุคอารยธรรมกรีกโรมันเมือ 380 ปก่อนคริสตกาล และได้พัฒนาบ้านเรือนตามผู้ปกครองแต่ล ะยุคสมัย
ยุคการปกครองของอาณาจักรเวนิส ได้ร ับอิทธิพลจากศิล ปะสไตล์เรเนซองค์และบาโร๊ค สามารถเห็นอาคารบ้านเร ือน โบสถ์ สถานทีสําคัญ ต่างๆ
ทีสร้างขึนในแบบศิล ปะดังกล่าว สถาปตยกรรมเหล่านีถูกดูแลอย่างดีตกทอดมาถึงปจจุบัน
ซึงองค์การยูเนสโกได้ขึนทะเบียนให้เมืองโทรเกียร์เปนมรดกโลกในป 1997 นําท่านชม เขตเมืองเก่า สัมผัสอาคาร บ้านเร ือน
ทีได้ร ับอิทธิพลจากสถาปตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ เชน่ ประตูเมือง “Kopnena Vrata” ซึงได้บูร ณะขึนใหม่ในสมัยศตวรรษที 16
นําท่านแวะถ่ายรูปกับ “ มหาว ิ ห ารเซนต์ ลอเรนซ์ ” ซึงสร้างขึนในศตวรรษที 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิบป
จุดเด่นของมหาวิหารแห่งนีคือประตูทางเข้าทีแกะสลักเปนเรืองราวต่างๆ อย่างว ิจติ รตระการตา .
นําท่านแวะถ่ายรูปกับ หอนา ิ ก า (Foggia And Of Clock Tower) ทีสร้างขึนในศตวรรษที 14 ชมจัตุรั สภายในบร ิเวณเมืองเก่า
แวะถ่ายรูปกับ ปอมเซนต์มาร์ค ซึงสร้างขึนในป ค.ศ. 1430 ตังตระหง่านอยู่ร ิมชายฝงทะลเอเดรียติก
ในอดีตใช้เปนกําแพงปองกันภัยจากข้าศึกทีเข้ามารุกรานทางทะเล
ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมื อ งสปล ิ ท (Split) (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) เมืองใหญ่เปนอันดับ 2 รองจากซาเกรบ
ซึงอยู่ในแคว้นดัล เมเชีย อันเปนต้นกําเนิดของสุนัขพันธุ์ดัล มาเชียนทีโด่งดัง
นําท่าน เทียวชมเมือ งสปลิท ทีสร้างรายล้อมพระราชวังดิโอคลีเธียน ประกอบด้ว ย ศาลาว ่าการเมืองสไตล์ เรเนซองค์
สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที 15 อาคารบ้านเร ือนเก่าแก่ต่างๆ
ชม ย่ า น People Square ศูนย์กลางทางธุร กิจและการบริหาร

นําท่าน เข้า ชมพระราชวัง ดิโ อคลีเ ธียน (Diocletian Palace) องค์ การยู เ นสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เปนมรดกโลกในป ค.ศ.1979
สร้างขึนจากพระประสงค์ของจักรพรรดิดิโอคลีเธียนแห่งโรมัน ซึงต้องการสร้างพระราชวังสําหรับบันปลายชีว ิตของพระองค์ หลั งจากสละบัลลั งก์
ภายในพระราชวั งประกอบด้ว ย วิหารจูปเตอร์ สุสานใต้ดินทีมีชือเสียง (Catacombas) และว ิหารต่างๆ
นําท่านชมห้อ งโถงกลางซึงมีท างเดิน ทีเชือมต่อ สู่ห ้อ งอืนๆ ชมลานกว้ าง (Peristyle) ซึงล้อมด้ว ยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน
และเชือมต่อด้ว ยโค้งเสาทีตกแต่งด้ว ยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตร สวยงาม ชมยอดระฆั งแห่งว ิหาร The Cathedral Belfry
แท่นบูชาของเซนต์โดมินัส และเซนต์สตาดิอสุ ซึงอยู่ภายในวิหาร
คา
รั บประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารท้องถิน
ทีพั ก
ATRIUM HOTEL / RADISSON BLU / PRESIDENT SOLIN ระดับ 4 ดาวหร ือเทียบเท่า
*** หากโรงแรมทีเมือ งสปลิท ไม่ส ามารถรองรับ คณะได้ ทางบริษั ท จะจัด ทีพั ก ทีเมือ งใกล้เ คีย งให้แ ทน ***
วัน ที 7
สตอน - ดู บ รอฟนิ ค
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมื อ งสตอน (Ston) (ระยะทาง 186 ก.ม. ใชเ้ วลาเดนิ ทางประมาณ 2.30 ชัวโมง) เมืองทีตังอยู่ทางตะวันตกเฉียง
เหนือของเมืองดูบรอฟนิค เปนเมืองทีมีชือเสียงในเรืองของหอยนางรมและผลิตภัณฑ์จากหอยนางรมสดๆ
จากทะเลเอเดรียติกตืนตาตืนใจไปกับบรรยากาศริมชายฝงทะเลทีมีบ้านเรือนหลังคากระเบืองสีแสด สลับตามแนวชายฝงเปนระยะสู่สตอน
หมู่บ้านทีสงบเสงียมตังอยู่ร ิมฝงบริเวณโค้งอ่าวกว้าง เปรียบเสมือนเปนด่านหน้าของเมืองดูบรอฟนิค ในอดีตมีความเจร ิญ ร ุ่งเร ืองจากการค้าเกล ือ
ดังนันกําแพงปองกันจึงมีความจําเปน ซึงสามารถมองเห็นกําแพงโบราณนีได้จากระยะไกลในปจจุบัน สตอนในอดีตอยู่ใต้การปกครองของโรมัน
จนกระทังถูกทําลายโดยพวกโกล ผ่านชมสถาปตยกรรมสิงก่อสร้างทางโบราณคดี และร ่องรอยของความเจร ิญ ร ุ่งเร ืองในอดีต
พร้อมเก็บบันทึกภาพไว้เปนทีระลึก
กลางวั น
รั บประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคารท้องถิน พร้ อมลองช ิม หอยนางรมสดจากฟาร์ มในเมื อ งสตอน
บ่ า ย
นําท่านเดินทางเลียบชายฝงทะเลเอเดรียติกสู่ เมื อ งมรดกโลกดู บ รอฟนิ ค Dubrovnik ตืนตาตืนใจกับบรรยากาศริมชายฝงทะเล
ทีมีบ้านเรือนหลังคากระเบืองสีแสด สลับตามแนวชายฝงเปนระยะๆ เมืองดูบรอฟนิคได้ชือว่าเปนหนึงในเมืองเก่าทีสวยทีสุดในยุโรป สมญานาม
“ ไข ่มุ ก แห่ ง ทะเล เอเดร ี ย ติ ก ” เปนเมืองทีมีอํานาจทางทะเลตังแต่ศตวรรษที 13 และมีความเจร ิญ ร ุ่งเร ืองทางการค้า
จึงได้สร้างความยิงใหญ่ให้โดดเด่น ด้ว ยการตกแต่งพระราชวั ง สร้ างโบสถ์ ว ิหาร จัตรุ ั ส นาพุ และบ้านเร ือนต่างๆ
และได้ร ับการบูร ณะและปรับเปลียนอย่างงดงามตามยุคสมัย เสน่ห์ของเมืองอยู่ทีเขตเมืองเก่า (Old Town)
ซึงตังอยู่ภายในกําแพงโบราณสูงตระหง่านโอบล้อมโดยรอบ ซึงสร้างในศตวรรษที 13 เพือปองกันภัยจากศัตรู เชน่ อาหรั บ เวเนเชยี น มาชโี ดเนียน
และเซริ ์ บ ภายในเขตเมืองเก่าเปนทีตังของสถาปตยกรรมมากมายและสิงก่อสร้างโบราณต่างๆ
องค์การยูเนสโกได้ขึนทะเบียนให้เมืองดูบรอฟนิคเปนมรดกโลกในป ค.ศ.1979
นําท่านชมทัศนียภาพของ เมื อ งดู บ รอฟนิ ค ทีตังอยู่ตามริมฝงทะเลเอเดรียติค ตัว เมืองเก่ามีปอมปราการโบราณความยาว 190 เมตรล้ อมรอบ
ถือเปนสัญ ลักษณ์ของเมืองทีความโด่งดังเทียบได้กับแกรนด์แคนย่อนหรือแกรนด์คาแนลแห่งเวนิส
นําท่านเดินลอดประตู Pile Gate ทีมีร ูปปนของนักบุญ เซนต์เบลส นักบุญ ประจําเมือง เพือเข้าสู่ใจกลางเมืองเก่า
ชมนาพุ Onofrio ซึงตังเปนเกียรติแก่สถาปนิกผู้สร้างนาพุ แห่งนี
นําท่านเข้าชม The Cathedral หนึงในโบสถ์เก่าแก่ประจําเมืองเก่าทีสะสมโบราณวัตถุของพ่อค้าวาณิชทีได้ทําการค้าขายกับชาวเวนิชในอดีต
นําท่านถ่ายรูปกับ หอนา ิ ก าโบราณ (Bell Tower Clock)
จากนันนําท่านแวะถ่ายรูปกับ พระราชวั งเรคเตอร์ (Rector’s palace) พระราชวังทีสร้างขึนโดยผสมผสานศิล ปะทังแบบโกธิค
เรเนซองส์และบาโร ๊ค
ได้เวลานําท่านแวะถ่ายรูปกับ สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สร้างขึนโดยศิล ปะแบบโกธิค เรเนซองส์ ในสมัยศตวรรษที 15

ปจจุบันได้ใช้เปนทีจัดเก็บเอกสารและสํานักงานส่ว นราชการ
นําท่านเดินผ่าน ถนนสตราดั น ถนนสายหลั กยาวกว า่ 398 เมตร ทีสองข้างทางรายล้อมไปด้ว ยอาคารสไตล์โรมัน โกธิค และร้ านค้า ร้ านกาแฟ
ร้ านไอศคร ีม ร้านขายของทีระลึกต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปงตามอัธยาศัย
คา
รั บประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารท้องถิน
ทีพั ก
SHERATON / ADRIA / VALAMAR / CROATIA HOTEL ระดับ 4 ดาวหร ือเทียบเท่า
*** หากโรงแรมทีเมือ งดูบ รอฟนิค ไม่ส ามารถรองรับ คณะได้ ทางบริษั ท จะจัด ทีพั ก ทีเมือ งใกล้เ คีย งให้แ ทน ***
วัน ที 8
โมสตาร์ ( บอสเนี ย และเฮอร์ เซโกว ี น า ) - ซาราเยโว
เช้ า
เช้า รั บประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมื อ งโมสตาร์ (Mostar) (ระยะทางประมาณ 150 กม. ใชเ้ วลาเดนิ ทาง 2.45 ชม)
อีกหนึงเมืองประวัติศาสตร์ทีมีชือเสียงทางด้านการท่องเทียว เปนหนึงในเมืองทีสําคัญ ของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มีขนาดเปนอับดับที 5
ของประเทศ ตังอยู่ในหุบเขาของแม่นาเนเรตวา(Neretva River)
นําท่านชมความงดงามและความเก่าแก่ของ สะพาน โบราณ หร ื อ สตาร ี มอสต์ สะพานทีถูกสร้างขึนจากหิน
โดยมีความสูงจากระดับนาซึงวัดได้ในช่ว งฤดูร ้อน ประมาณ 21 เมตร สะพานโบราณ สตาร ี มอสต์ (Old Bridge Stari Most)
ถูกสร้างขึนโดยชาวออตโตมันในช่ว งศตวรรษที 16 และได้ถูกทําลายไปในป ค.ศ. 1993 ต่อมาในป ค.ศ. 2004
สะพานเก่าและอาคารหลายหลั งในเมืองเก่า ในบริเวณใกล้เคียงก็ได้ร ับการบูร ณะปฏิสังขรณ์ขึนใหม่
โดยได้รั บความชว่ ยเหล ือจากคณะกรรมการว ิชาการระหว ่างประเทศของยูเนสโก องค์การยูเนสโก (UNESCO)
ได้ขึนทะเบียนสะพานโบราณรวมไปถึงบริเวณพืนทีใกล้เคียงทีใกล้เคียงทีสุดของสะพานให้อยู่ในรายชือมรดกโลกของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเมือป
ค.ศ.2005
นําท่านชม ย่ า นเมื อ งเก่ า (Old Town) เพือชืนชมเหล่าอาคารบ้านเรือนซึงส่ว นใหญ่ล ้ว นสร้างขึนในแบบสถาปตยกรรมแบบพรี-ออตโตมัน
ออตโตมันตะวั นออก เมดิเตอร์ เรเนียนและยุโรปตะวั นตก
นําท่านเข้าชม มัส ยิด โกสกี เมห์ เมด ปาซ ่า (Koski Mehmed Pa ša Mosque) มัสยิดออตโตมันขนาดเล ็ก ทีถูกสร้างขึนใหม่ในป ค.ศ. 1751
หลั งถูกทําลายลงชว่ งสงครามบอสเนีย
สิงทีโดดเด่นทีสุดของมัสยิดคือหอคอยสุเหร่าทีตังสูงตระหง่านเหนือตัว เมืองซึงว่ากันว่ายอดหอคอยสามารถมองวิว ระยะไกลได้ถึง 3 กิโลเมตร
กลางวั น
รั บประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคารท้องถิน
บ่ า ย
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมื อ งซาราเยโว (Sarajevo) (ระยะทางประมาณ 129 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.45 ชม.
เปนเมืองใหญ่ทีสุดและเปนเมืองหลวงของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มีประชากรอาศัยอยู่ใจกลางเมืองเพียงราว 275,000 คน
และกระจายตัว อาศัยอยู่ร อบนอกอีกราว 555,000 คน เมืองซาราเยโวถูกขนานนามว่าเปน “นครเยรูซาเล ็มแห่งยโุ รปและบอลขา่ น”
นอกจากนียังเคยถูกจัดอันดับเปนหนึงในเมืองทีน่ามาท่องเทียวอันดับต้นๆโดย LONELY PLANET เมือป ค.ศ.2010
เนืองจากประวัติศาสตร์ความเปนมา ศิล ปวัฒนธรรม รวมไปถึงการผสมผสานของสถาปตยกรรมหลากหลายรูปแบบตังแต่ในอดีตกาล
ซึงได้ร ับอิทธิพลมาจาก 3 ยุคสมัยด้ว ยกัน คือ ยุคจักรวรรดิออตโตมัน ยุคจักรวรรดิออสเตร ีย-ฮังการ ี
และยุคทีอยู่ภายใต้การปกครองของยูโกสลาเวีย
เมืองซาราเยโวเคยเปนหนึงในเมืองศูนย์กลางทีมีสําคัญ เปนอย่างยิงของจักรวรรดิออตโตมันในช่ว งศตวรรษที 15
และยังถูกบันทึกเปนเมืองแรกในทวีปยุโรป และเมืองทีสองในโลก ทีมีร ถรางไฟฟาวิงพาดผ่านกลางเมืองเมือป ค.ศ.1885
คา
รั บประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารท้องถิน
ทีพั ก
PRESIDENT / HILLS HOTEL / NOVOTEL ระดับ 4 ดาวหร ือเทียบเท่า

วัน ที 9
ซาราเยโว - อ ิส ตั นบู ล
เช้ า
เช้า รั บประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเข้าชม อ ุโ มงค์ สงคราม (War Tunnel) ทีขุดขึนในช่ว งสงครามระหว่างบอสเนียและเซอร์เบีย เมือครังทีบอสเนีย
ต้องการแยกเปนเอกราชจากยูโกสลาเวีย อุโมงค์แห่งนีขุดขึนเพือลําเลียงอาหาร นา เวชภัณฑ์และกองกําลั งทหาร ในระหว ่างสงคราม
เปนอุโมงค์ทีขุดขึนภายในบ้านหลังเล็กๆ หลังหนึงเท่านัน แต่ขดุ ยาวผ่านสนามบินซาราเยโว เพือเปนเส้นทางลําเลียง หลังจากทีเมืองซาราเยโว
ถูกกองกําลั งเซอร์ เบีย โอบล้ อม เพือไม่ต้องการให้บอสเนียเปนเอกราช นําท่านชมวิธิทัศน์ภาพการต่อสู้และการสร้างอุโมงค์แห่งนี
ย้อนรอยประวั ติศาสตร์ อันน่าสะเทือนใจ ของเมืองซาราเยโว ในชว่ งสงครามบอสเนียในอดีต
กลางวั น
รั บประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคารท้องถิน
บ่ า ย
นําท่านชมกลั บสู่ ย่ า นเมื อ งเก่ า BASCARSIJA อดีตเคยเปนย่านบาซาร์เก่าแก่ของยุคออตโตมัน ปจจุบันเปนถนนสายหลักของเมืองซาราเยโว
ตังอยู่ในส่ว นเมืองเก่าของซาราเยโว ออกแบบในสไตล์ ออตโตมัน-เตอร์ กิช เต็มไปด้ว ยร้านค้าของทีระลึก ร้ านกาแฟ
บาซาร์ทีขายสินค้าหลากหลายชนิด ต่อด้ว ย ย่ า นเมื อ งเก่ า ซาราเยโว (STARI GRAD) ย่านทีมีสถาปตยกรรมหลากหลายสไตล์ อาทิเชน่
สถาปตยกรรมแบบบอสเนีย ออตโตมัน ออสโตร-ฮังกาเร ียน เปนต้น เปนทีตังของสถานทีสําคัญ ทางศาสนาหลายแห่ง
นําท่านเข้าชมความงดงามของ สุ เ หร ่ า GAZI HUSREV-BEG MOSQUE ซึงได้ชือว่าเปนสุเหร่าแบบออตโตมันทีสําคัญ ทีสุดในเมืองซาราเยโว
ชม มหาว ิ ห ารประจํา เมื อ งซาราเยโว (THE CATHEDRAL OF JESUS HEART)
เปนมหาวิหารทีใหญ่ทีสุดในประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวินา เปนทีประจําตําแหน่งของพระราชาคณะของเมือง เปนสถาปตยกรรมแบบนีโอ-กอธิค
สร้างในช่ว งป ค.ศ.1884-1889
นําท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ คร ิ ส ต์ ออโธด๊ อ กซ์ ทีสร้างอย่างยิงใหญ่ ภายในบร ิเวณเดียวกัน รวมถึงโบสถ์ของชาวยิว หร ือซนี ากอฟ
ขนาดใหญ่ทีสร้างอยู่ภายในย่านนี
นําท่านชม สะพานลาติ น (LATIN BRIDGE) ซึงเปนจุดทีอาร์ค ดยุค ฟรานซ์ เฟอร์ ดินานด์ (Franz Ferdinand)
รัชทายาทแห่งราชวงศ์ออสเตรียถูกลอบปลงพระชนม์ในวันที 28 มิถุนายน 1914 โดยชาวซาราเยโวนายหนึง
จนกลายเปนชนวนเหตุในการเกิดสงครามโลกครังที 1 จากนันอิสระให้ท่านช้อปปงสินค้าท้องถินและสินค้าพืนเมืองตามอัธยาศัย
16.30 น.
นําท่านเดินทางสู่ สนามบิ น พอตกอร ี ซ า
*** หลั งทํา การเช ็ค อ ิน แล้ ว อ ิส ระให้ ท่ า นรั บประทานอาหารค า ภายในสนามบิน ตามอัธ ยาศั ย ***
20.20 น.
ออกเดินทางจาก สนามบิ น ซาราเยโว สู่ สนามบิ น อ ิส ตั นบู ล โดยเทียวบินที TK1026 ใช้เวลาบิน 2 ชัวโมง (บริการอาหารเครืองดืม
และพักผ่อน บนเครืองบิน)
วัน ที 10
กร ุ ง เทพมหานคร
00.20 น.
เดินทางมาถึง กร ุ ง อ ิส ตั นบู ล แวะเปลียนเครือง อิสระให้ท่านช้อปปงใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบิน
01.50 น.
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเทียวบินที TK 68 ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชัวโมง (สายการบินฯมีบร ิการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารคา และ
อาหารเช้า)
14.50 น.
เดินทางถึง สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ กร ุ ง เทพฯ โดยสวั สดิภาพ

อัตราค่าบริการทัว ร์ ยุโ รป โครเอเชีย สโลเวเนีย บอสเนีย อิตาลี
12-21 กั นยายน 2562

฿79,900

ออกเดิน ทางแล้ว

NT010-31642 : ทัวร์ ยโุ รป อติ าล ี สโลเวเนีย โครเอเชยี มอนเตเนโกร 10 วั น 7 คืน (TK)
ผู้ใหญ่
เด็กอายุตากว่า 7-11 ป พั กกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ
พั กห้องเดียว เพิ มท่านละ

26 ธัน วาคม 2562-4 มกราคม 2563

ว่าง

฿79,900
฿77,900
฿13,000

฿74,900

NT010-39512 : ทัวร์ ยุโรป อติ าล ี สโลเวเนีย โครเอเชยี บอสเนีย 10 วั น 7 คืน (TK) [ปใหม่]
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ป พั กกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ
พั กเดียว เพิ มท่านละ
ไม่รวมตัว หั กท่านละ

฿74,900
฿72,900
฿12,000
฿20,000

เด็กอายุตากว ่า 2 ป (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) โปรดสอบถามเจ้าหน้าที

27 ธัน วาคม 2562-5 มกราคม 2563

ว่าง

฿74,900

NT010-39513 : ทัวร์ ยุโรป อติ าล ี สโลเวเนีย โครเอเชยี บอสเนีย 10 วั น 7 คืน (TK) [ปใหม่]
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ป พั กกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ
พั กเดียว เพิ มท่านละ
ไม่รวมตัว หั กท่านละ

฿74,900
฿72,900
฿12,000
฿20,000

เด็กอายุตากว ่า 2 ป (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) โปรดสอบถามเจ้าหน้าที

28 ธัน วาคม 2562-6 มกราคม 2563

ว่าง

฿74,900

NT010-39514 : ทัวร์ ยุโรป อติ าล ี สโลเวเนีย โครเอเชยี บอสเนีย 10 วั น 7 คืน (TK) [ปใหม่]
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ป พั กกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ
พั กเดียว เพิ มท่านละ
ไม่รวมตัว หั กท่านละ

เด็กอายุตากว ่า 2 ป (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) โปรดสอบถามเจ้าหน้าที

ข้อมูล ทัว ร์อัปเดทเมือ :
วันจันทร์ที 16 กันยายน 2562 เวลา 18:16 น.

฿74,900
฿72,900
฿12,000
฿20,000

เงือนไขการให้บ ริการทัว ร์ยุโ รป โครเอเชีย สโลเวเนีย บอสเนีย
อิตาลี
ข้อแนะนําและแจ้งเพือทราบ
• สําหรับห้องพั กแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณีเดินทางเปนผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ ท่าน เปดห้องพั ก เปน 2 ห้ องจะสะดวกกั บท่านมากกว่า
• กรณีเดินทางเปนตัวกรุ๊ป หากออกตัวแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลียนวันเดินทางได้
• กระเปาเดินทางเพื อโหลด ท่านละ 1 ใบ นาหนั กไม่เกิน 20 ก.ก. กระเปาถือขึนเครือง (Hand carry) นาหนั กไม่เกิน 7 ก.ก.

อั ตราค่าบริการรวม
• ตัวเครืองบินไป-กลับชันนักท่องเทียวโดยสายการบินTK (กระเปาเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน)
• ค่าภาษี สนามบิน, ภาษี นามัน, ประกั นภั ยทางอากาศ
• ค่าประกั นภั ยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารั กษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
• ค่ารั กษาพยาบาลหลั งกลั บจากต่างประเทศภายใน 21 วั น วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ทีอายุเกิน 85 ป)
• ค่าทีพั กตลอดการเดินทาง (พั กห้องคู่)
• ค่าอาหารทุกมือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรั บ-ส่ง ระหว่างนําเทียว, ค่าเข้าชมสถานที
• เจ้าหน้าที (ไกด์ ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าทิปพนั กงานขั บรถ ค่าทิปหั วหน้ าทั วร์

อั ตราค่าบริการไม่รวม
• ค่ า วี ซ่ า เชงเก้ นอิ ต าลี ( ประมาณ 3,000 บาท ** อัต ราค่า วีซ ่า อาจเปลียนแปลงได้ ขึนกับ อัต ราแลกเปลียนเงิน ตราต่า งประเทศ )
• ค่าใช้ จ่ายส่วนตั วอาทิ ค่าซั กรีด, โทรศั พท์-แฟกซ์ , เครืองดืมมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีไม่ได้ระบุในรายการ
• ค่าภาษี มูลค่าเพิ ม 7% และภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3%

การชําระค่าบริการ
• งวดที 1 : สํา รองทีนังจ่า ย 35,000 บาท / ท่ า น ภายใน 3 วั น หลั งมี ก ารยื น ยั นกรุ๊ ป ออกเดิ น ทางแน่ น อน
• งวดที 2 : ชําระส่วนทีเหลือ 30 วั น ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิ ก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วั น ไม่เก็บค่าใช้ จ่าย (หากไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึน) (เมษายน-ธั นวาคม ปใหม่ 75 วั น)
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วั น หั กค่ามั ดจํา 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ ามี) (เมษายน-ธั นวาคม ปใหม่ 44-74 วั น)
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วั น หั กค่ามั ดจํา 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอืน (ถ้ ามี) (เมษายน-ธั นวาคม ปใหม่ 20-43 วั น)
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วั น หั กค่าใช้ จ่าย 100% ของค่าทั วร์ (เมษายน-ธั นวาคม ปใหม่ 1-19วั น)
• ผู้เดินทางทีไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนืองจากการยืนเอกสารปลอม หั กค่าใช้ จ่าย 100%
*** หากมี ก ารยกเลิ ก การจองทั วร์ หลัง ได้ท ํา การยืนวีซ ่า เรีย บร้อ ยแล้ว บริษั ท ขอสงวนสิท ธิในการนํา เล่ม พาสปอร์ต ***

หมายเหตุ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้เดินทาง ตากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่วงหน้ า อย่างน้ อย 20 วั น ก่อนการเดินทาง
(หากจํานวนลูกค้ าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทั วร์ เพิ มท่านละ 4,000 บาท)
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเข้าชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปดทําการ โดยจะจัดหาสถานทีท่องเทียวอืนๆเพื อทดแทนเปนลําดับแรก
หรือคืนค่าเข้ าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน การนั ดหยุดงาน การประท้ วง
ภั ยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปญหาการจราจร ฯลฯ ทังนีจะคํานึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากทีสุด
• เนืองจากการท่องเทียวนีเปนการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีทีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ
ในการใช้บริการทีทางทัวร์จัดให้ ยกเว้ นท่านได้ ทําการตกลง หรือ แจ้ งให้ ทราบ ก่อนเดินทาง
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้ าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทีท่านชําระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้ าเมือง
อันเนืองจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้ าเมือง
• ในกรณีทีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาเงิน) เดินทางกั บคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินักท่องเทียวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัวเครืองบินเอง (Land Only)
• ในกรณีลูกค้าดําเนินการเรืองตัวเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้ าต้ องดําเนินการมาพบคณะทั วร์ ด้วยตั วเอง
และต้ องรั บผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตั วเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเทียวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม

ข้อมูลเพิมเติมเรืองตัวเครืองบิน
• ในการเดินทางเปนหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลั บ หากท่านต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผู้กําหนด ซึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณีทียกเลิกการเดินทาง
ถ้าทางบริษัทได้ออกตัวเครืองบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้ องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านัน (ในกรณีทีตัวเครืองบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านัน)
• ท่านทีจะออกตัวเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝายขายก่อนเพื อขอคํายืนยันว่าทัวร์นันๆ ยืนยั นการเดินทาง แน่นอน
หากท่านออกตัวภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นันยกเลิก
บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทีเกียวข้องกับตัวเครืองบินภายในประเทศได้
• เมือท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือนไขทีบริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

ข้อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมและห้องพัก
• ห้องพั กในโรงแรมเปนแบบห้องพั กคู่ (TWN/DBL) ในกรณีทีท่านมีความประสงค์จะพั กแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (TRIPLE ROOM)
ขึนอยู่กับข้อกําหนดของห้องพั กและรูปแบบของห้องพั กของแต่ละโรงแรม ซึงมักมีความแตกต่างกัน ซึงอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพั กติดกันตามทีต้องการ หรือ
อาจไม่สามารถจัดห้องทีพั กแบบ 3 เตียงได้
• โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณหภูมิตา เครืองปรับอากาศทีมีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านัน
• ในกรณีทีมีการจัดประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เปนผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตั ว
บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพื อให้เกิดความเหมาะสม

ข้อมูลเพิมเติมเรืองกระเปาเล็กถือติดตัวขึนเครืองบิน
• กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเปาใบเล็กทีจะถือขึนเครืองบิน เช่น มีดพั บ กรรไกรตั ดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เปนต้น
กรุณาใส่ในกระเปาเดินทางใบใหญ่ห้ามนําติดตัวขึนบนเครืองบินโดยเด็ดขาด
• วัตถุทีเปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน นาหอม ยาสีฟน เจล สเปรย์ และเหล้ า เปนต้น จะถูกทําการตรวจอย่างละเอียดอีกครัง
โดยจะอนุญาตให้ถือขึนเครืองได้ไม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภัณฑ์ ละไม่เกิน 100 ml.
แล้วใส่รวมเปนทีเดียวกันในถุงใสพร้อมทีจะสําแดงต่อเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

• หากท่านซือสินค้าปลอดภาษี จากสนามบิน จะต้องปดผนึกถุงโดยระบุ วั นเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนําขึนเครืองได้
และห้ามมีร่องรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด

ข้อมูลเพิมเติมเรืองสัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
• สําหรับนาหนักของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรั ม (สําหรับผู้โดยสารชันประหยัด/ Economy Class
Passenger ซึงขึนกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาหนักเพิ มเปนสิทธิของสายการบินทีท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก
นาหนักกระเปาเดินทางเกินกว่าทีสายการบินกําหนด
• สําหรับกระเปาสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้นําขึนเครืองได้ ต้ องมีนาหนั กไม่เกิน 7 กิโลกรั มและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรั บหน่วยวั ด “นิว”
(Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรั บหน่วยวั ด “เซนติเมตร” (Centimeter)
• ในบางรายการทั วร์ ทีต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นาหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดให้ตากว่ามาตราฐานได้
ทังนีขึนอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนาหนักส่วนทีเกิน
• กระเปาและสัมภาระทีมีล้อเลือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเปนกระเปาถือขึนเครืองบิน (Hand carry)

ข้อมูลเพิมเติมเรืองการชดเชยค่ากระเปาในกรณีเกิดการสูญหาย
• ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเปาใบใหญ่ทีเช็คไปกับเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านัน
ซึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรั มละ 20 USD คูณด้วยนาหนักกระเปาจริง ทังนีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชันธรรมดา (Economy) หรือ USD
600 กรณีเดินทางชันธุรกิจ (Business) ดังนันจึงไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเปาใบใหญ่
• กรณีกระเปาใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเทียว (ระหว่างทั วร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน)
โดยปกติประกันภัยการเดินทางทีบริษัททัวร์ได้จัดทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเปาใบใหญ่สูญหาย
• กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรั บผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ ท่านได้ ดังนันท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ นประเทศอิตาลี
สถานฑู ต ไม่ อ นุ ญ าตให้ ดึ ง เล่ ม พาสปอร์ ต หากได้ย ืนเข้า ไปแล้ว ดัง นันถ้า ท่า นรู้ว ่า ต้อ งใช้เ ล่ม กรุณ าแจ้ง บริษั ท ทัว ร์ฯ
เพื อขอยืนวีซ ่า ล่ว งหน้า ก่อ นกรุ๊ป และให้แ นบตัวเครืองบิน ในช่ว งทีท่า นจะเดิน ทางมาด้ว ย
( การเตรี ย มเอกสาร กรุ ณ าอ่ า นให้ เข้ าใจ และเตรี ย มให้ ครบ )
• หนั งสือเดินทาง (Passport) ทีเหลืออายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึนไป และมีหน้ าสําหรั บติดวีซ่า อย่างน้ อย 3 หน้ า หากมีหนั งสือเดินทางเล่มเก่าให้ แนบมาด้ วย
• รูปถ่ายสีหน้ าตรง ขนาด 2 นิว 2 รูป พื นฉากหลังรูปต้องเปนพื นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื นเปนสีเทา ใช้ ไม่ได้ ) ห้ ามสวมแว่นสายตา
(รูปถ่ายต้ องถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าทีเคยได้)
• สําเนาบั ตรประชาชน
• สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกทีมีรายละเอียดบ้านเลขทีมาด้วย)
• สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลียนคํานําหน้าเปน ...นาง... ต้ องแนบมา)
• สําเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คํานําหน้าเปน ....นาง...ต้ องแนบมา)
• สําเนาใบมรณะบั ตร
• สูติบัตร (กรณีเด็กตากว่า 20 ปบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)
• กรณีเด็กอายุตากว่า 20 ปบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้ เดินทางพร้ อม พ่ อและแม่) ต้องยืนเอกสารเพิ มเติมดังนี
• เด็ก เดินทางกับบุคคลอืน บิดาและมารดาต้ องทําหนั งสือแสดงความยินยอม ซึงออกให้โดยทีว่าการเขตหรืออําเภอเท่านัน และให้ ระบุว่า
ยินยอมให้ เด็กเดินทางกั บใคร (ระบุชือ) มีความสัมพั นธ์อย่างไรกับครอบครัว
• เด็ก เดินทางกั บบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึงออกให้โดยทีว่าการเขตหรืออําเภอเท่านันและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้ เด็กเดินทางกั บบิดา
(ระบุชือบิดา)
• เด็ก เดินทางกั บมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึงออกให้โดยทีว่าการเขตหรืออําเภอเท่านันและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้ เด็กเดินทางกั บมารดา
(ระบุชือมารดา)
• หลั กฐานการทํางาน (จดหมายรั บรองการทํางาน) ทําเปนภาษาอังกฤษ

• จดหมายรั บรองการทํางานให้ ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)
• กรณีผู้เดินทางเปนเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ทีมีรายชือผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
• กรณีผู้เดินทางเปนเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ทีมีชือผู้เปนเจ้าของร้านค้า
• กรณีพนักงานบริษัท : ใช้ จดหมายรั บรองการทํางานจากนายจ้ าง ระบุตําแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้ าง เงินเดือน
• กรณีทีเปนข้าราชการ : ใช้ หนั งสือรั บรองจากหน่วยงาน
• กรณีเกษี ยณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบั ตรข้ าราชการบํานาญ
• กรณีเปนนักเรียนนักศึ กษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึ กษา นันว่ากําลังศึ กษาอยู่ ระบุชันปทีศึ กษา
• หลั กฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมให้ ถูกต้ อง ใช้ทัง Bank guarantee และ สําเนาบั ญชี เล่มเดียวกั น)
• หนั งสือรั บรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบั ญชีออมทรั พย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชือเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน
มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันทีจะยืนวีซ่า
• สําเนาสมุดบั ญชีย้อนหลั ง 6 เดือน นับขึนไปจากเดือนทีจะยืนวีซ่า มียอดเงินไม่ตากว่า 100,000 บาทต่อการรั บรอง 1 ท่าน
และยอดแสดงในบั ญชีต้องไม่ก้าวข้ ามเดือน (ปรั บสมุดและสําเนา 7 วันก่อนยืนวีซ่า)
• ************* ข้ อ 1 และ ข้ อ 2 ต้องเปนสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านัน *************
หมายเหตุ :
• หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมทีมีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนือง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเปนยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้ องไปขอ Bank
statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนาสมุดบั ญชีบัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้ องแนบบั ญชีออมทรั พย์ (Saving) มาด้ วย
• หากต้ องการใช้ บัญชีฝากประจํา ต้องเตรียมดังนี
- หนั งสือรั บรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบั ญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุชือเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน
20 วันนับจากวันทีจะยืนวีซ่า
- สําเนาสมุดบั ญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ตากว่า 100,000 บาทต่อการรั บรอง 1 ท่าน
• หากต้ องการรั บรองการเงินให้ คนภายในครอบครั ว ต้องเตรียมเอกสารดังนี
- หนั งสือรั บรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชือเจ้าของบัญชี รั บรองค่าใช้ จ่ายให้ ใคร (ต้องระบุชือผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลั กฐาน เพื อแสดงสถานะ และความสัมพั นธ์ว่าเปนคนในครอบครัวเดียวกัน
• กรณีนายจ้ างรั บรองค่าใช้ จ่ายให้ ลูกจ้ าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเปนผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิ มพ์ เปนภาษาอังกฤษเท่านัน
- หนั งสือรั บรองเงินฝาก ดั งข้ อ 1 และ 2 ( สถานฑูต ไม่ร ับ พิ จ ารณาบัญ ชีก ระแสรายวัน ในทุก กรณี ไม่ ต้ องแนบมา )
*** ทางสถานทู ต ไม่ ใ ห้ ดึ ง เล่ ม พาสปอร์ ตในทุ ก กรณี หากลูก ค้า จํา เปนต้อ งใช้พ าสปอร์ต เดิน ทางในช่ว งทียืนวีซ ่า กรุ๊ป
ลูก ค้า จะต้อ งไปแสดงตัว ยืนวีซ ่า เดียวเท่า นัน โดยถ้า เดิน ทางเปนครอบครัว หากมีบ ุค คลในครอบครัว คนใดคนหนึงจํา เปนต้อ งยืนวีซ ่า เดียว
คนในครอบครัว ครัว ทีเหลือ จํา เปนต้อ งยืนวีซ ่า เดียวด้ว ยเช่น กัน ***

