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***โปรโมช่ัน...สายการบนิเตอร์กชิ  แอร์ไลน์ส **** 

   กรกฎาคม – ตุลาคม 2563 

     เร่ิมต้นที่…. 74,900 บาท 

(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว)  
เวนิส - ถ  ้ำโพสทอยน่ำ (สโลวีเนีย), ล่องเรือทะเลสำบเบลด, ลุบเบลียน่ำ, ซำเกร็บ (โครเอเชีย),  
อุทยำนพลิตวิเซ่, ซำร์ดำร์, ซิบินิค, โทรเกียร์, สปลิท, สตอน, ชิมหอยนำงรมแห่งเมืองสตอน 

ดูบรอฟนิค, โมสตำร์ (บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนำ), ซำรำเยโว 
 

ราคา 74,900 บาท : 25 ก.ย.-4 ต.ค./ 2-11 ต.ค./ 9-18 ต.ค./ 10-19 ต.ค./ 16-25 ต.ค./ 22-31 ต.ค. 63 
ราคา 77,900 บาท : 3-12 ก.ค./ 24 ก.ค.-2 ส.ค. 63 

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำ เท ี่ยว เ ลขที่ 11/5171  

ชั้น 16 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 เลขท่ี 170/51 ถนนรัชดำภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 



เส้นทางการท่องเทีย่วตามโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

***ตำรำงเวลำบินอำจมีกำรเปล่ียนแปลงเวลำได ้ตำมประกำศของสำยกำรบิน*** 
 

วันแรก กรุงเทพมหานคร 
 

19.00 น. คณะพบเจำ้หน้ำท่ีและมคัคุเทศก์ได้ท่ี เคำน์เตอร์เช็คอิน U ประตูทำงเขำ้ท่ี 9 หรือ 10 อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชั้น 4 
เคำน์เตอร์เชค็อินสำยกำรบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ 

รายละเอยีดเที่ยวบินกรุ๊ปเดือน ก.ค. – ต.ค.  
วนัเดินทำง สนำมบินตน้ทำง สนำมบินปลำยทำง เท่ียวบิน เวลำตน้ทำง เวลำปลำยทำง 

วนัแรก กรุงเทพฯ (BKK) อิสตนับูล (IST) TK65 21.45 04.10+1 
วนัท่ีสอง อิสตนับูล (IST) เวนิส (VCE) TK1867 06.55 08.25 
วนัท่ีเกำ้ ซำรำเยโว (SJJ) อิสตนับูล (IST) TK1024 14.15 17.05 
วนัท่ีเกำ้ อิสตนับูล (IST) กรุงเทพฯ (BKK) TK64 20.15 09.50+1 



21.45 น. ออกเดินทำงสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน  TK 65 (ใช้เวลำบินประมำณ 10.15 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกับ
ภำพยนตร์หลำกหลำยกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสำยกำรบินฯ มีบริกำร อำหำรค ่ำและอำหำรเชำ้ ระหวำ่งเท่ียวบิน  

 

วันท่ีสอง อสิตันบูล – เวนิส  
 

04.10 น. เดินทำงถึงสนำมบินอิสตนับูล (IST) ประเทศตุรกี แวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK1867  
06.55 น.  ออกเดินทำงสู่ สนำมบินเวนิส (VCE)โดยเท่ียวบิน TK1867 (ใชเ้วลำบินประมำณ 2.30 ช.ม.) 
08.25 น. เดินทำงถึงสนำมบินเวนิส  

น ำท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเวนิส เมืองท่ีมีเอกลกัษณ์พิเศษสุดเมืองหน่ึง
ของโลกเปรียบเสมือนประตูสู่ตะวนัออกของยุโรปในอดีต น ำท่ำนนั่งเรือสู่เกำะเวนิส (เมืองท่ีไม่มีรถยนต์ว่ิงผ่ำน) 
เมืองเวนิสไดรั้บสมญำนำมว่ำ “รำชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” (Queen of the Adriatic) เมืองแห่งสำยน ้ ำ (City of water) 
เมืองแห่งสะพำน (City of bridges) เมืองแห่งแสงสว่ำง (City of light) ให้ท่ำนไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์สองริมฝ่ังสู่
เกำะเวนิสซ่ึงมีควำมงดงำมเป็นอยำ่งยิง่ 

 

 
 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน 
 

บ่ำย น ำท่ำนชม จตัุรัสเซนต์มำร์โคและพระรำชวงัดอจจ์ ศูนยก์ลำงของเกำะเวนิส ผ่ำนชมและแวะถ่ำยรูปบริเวณสะพำน
ถอนหำยใจ (Ponte Dei Sospiri) ท่ีเช่ือมระหว่ำงพระรำชวงัโบรำณกบัเรือนจ ำโบรำณ ซ่ึงมีต ำนำนเล่ำถึงนกัรักคำสโน
ว่ำท่ีเคยถูกคุมขงัในคุกแห่งน้ี จำกนั้นให้ท่ำนไดแ้วะถ่ำยรูปกบั มหำวิหำรเซนต์มำร์โค (San Marco Basilica) ซ่ึงเป็น
อำคำรท่ีผสมผสำนสถำปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ อำหรับ โรมำเนสก์ เรอเนซองซ์ เขำ้ไวด้ว้ยกนั ในมหำวิหำรน้ีเช่ือ
วำ่เป็นท่ีบรรจุศพของนกับุญเซนตม์ำร์ก อิสระใหท้่ำนไดถ้่ำยรูปโดยรอบบริเวณจัตุรัสเซนตม์ำร์โค หรือจะ เลือกชอ้ป
ป้ิงสินคำ้แบรนดเ์นมท่ีมีมำกมำยรำยลอ้มรอบจตัุรัส ไม่ว่ำจะเป็น Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Hermes, Tods, Prada 
และอ่ืนๆอีกมำกมำย (***ร้านค้าส่วนมากอาจปิดให้บริการในวันอาทิตย์และวันหยดุสากล) ไดเ้วลำน ำท่ำนนัง่เรือเพื่อ
เดินทำงกลบัสู่ฝ่ังเวนิสเมสเตร์  

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจีน 
น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมท่ีพกั Antony Palace/or Best Western Quid / or Fourpoint Sheraton **** หรือเทียบเท่า 



วันท่ีสาม ถ า้โพสทอยน่า – ล่องเรือทะเลสาบเบลด - เมืองลุบเบลยีน่า (เมืองหลวงสโลวีเนีย)  

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  
น ำท่ำนเดินทำงสู่ ประเทศสโลวีเนีย (Slovenia) เพลิดเพลินกบัทศันียภำพสองขำ้งทำง ชมทิวทศัน์ทุ่งหญำ้สลบัภูเขำ 
บำ้นเรือนแถบชำนเมือง น ำท่ำนมุ่งหน้ำสู่ ถ ้ำโพสทอยน่ำ (Postojna Caverns) (ระยะทำง 198 กม. ใช้เวลำเดินทำง 3 
ชม.) ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีของเมืองโพสทอยน่ำ (Postojna) เป็นถ ้ำท่ีเปิดให้บริกำรมำกว่ำ 200 ปี น ำท่ำนเขำ้ชมควำมงำม
ของ “ถ ้ำโพสทอยน่ำ” ถ ้ำท่ีสวยท่ีสุดในยโุรป ซ่ึงมีอำยเุก่ำแก่กวำ่ 2 ลำ้นปี เป็นถ ้ำท่ีมีควำมยำวถึง 27 กิโลเมตร น ำท่ำน
เขำ้ชมภำยในถ ้ำโดยขบวนรถรำงไฟฟ้ำ ซ่ึงไดเ้ปิดให้บริกำรในปี ค.ศ.1884 อุณหภูมิภำยในถ ้ ำโดยเฉล่ีย 8-10 องศำ
เซลเซียส ภำยในถ ้ำมีหินงอกหินยอ้ย รถรำงไฟฟ้ำน ำท่ำนผ่ำนล ำธำร อ่ำงเก็บน ้ ำใตดิ้น ชมหินงอกหินยอ้ยหลำกหลำย
แบบและสีสันสวยงำมสุดพรรณนำ ภำยในถ ้ำยงัมีห้องต่ำงๆ มำกมำย ลดหลัน่เป็นชั้นๆ ท่ำนจะไดช้มควำมงำมอนั
ยิง่ใหญ่ภำยในถ ้ำแห่งน้ี ท่ีธรรมชำติไดส้รรสร้ำงมำนำนกว่ำลำ้นปี ผ่ำนหลำยยคุสมยัและเคยใชเ้ป็นท่ีพ  ำนกัของทหำร
ในช่วงสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 เห็นได้จำกร่องรอยกำรสร้ำงสะพำนเช่ือมภำยในถ ้ ำ ชมควำมแปลกของปลำมนุษย ์
(Human fish) หรือ Olm ส่ิงมีชีวิตขนำดเล็กท่ีอำศยัอยู่ในถ ้ำพอสทอยน่ำ ผิวสีเน้ือคลำ้ยมนุษย ์ล ำตวัยำวคลำ้ยงู มีแขน
และขำ ถูกคน้พบคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ.1768 และอำศยัอยูใ่นท่ีมืด  

 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ ทะเลสำบเบลด (Bled Lake)  (ระยะทำง  105 กม. ใชเ้วลำเดินทำง 1.20 ชัว่โมง) ทะเลสำบแห่งน้ีเกิด
จำกกำรกดัเซำะของธำรน ้ ำแขง็โบฮินจ ์(Bohinj Glacier) ในยุคน ้ ำแข็ง น ้ ำในทะเลสำบไม่ไดม้ำจำกกำรละลำยของธำร
น ้ ำแข็ง แต่มำจำกบ่อน ้ ำร้อนใตดิ้นหลำยแห่ง ซ่ึงท ำให้น ้ ำในทะเลสำบน้ีใสบริสุทธ์ิ และไม่กลำยเป็นน ้ ำแข็งในฤดู
หนำว น ำท่ำนล่องเรือทะเลสำบเบลด ซ่ึงมีปรำสำทเบลด (Bled Castle) ตั้งอยู่บนริมผำติดทะเลสำบ เป็นปรำสำทท่ี
เก่ำแก่ท่ีสุด จกัรพรรดิเฮนริคท่ี 2 แห่งเยอรมนั ไดย้กให้เป็นสถำนท่ีพ ำนักของบิชอป อลัเบ่ียม แห่ง บริเซน (Bishop 
Albium of Brixen) ในปี ค.ศ. 1004  สัมผสัทศันียภำพอนัโดดเด่นของเกำะกลำงทะเลสำบท่ีลอ้มรอบด้วยน ้ ำทะเลสี
เขียวมรกต เบลดเร่ิมมีช่ือเสียงส ำหรับนกัท่องเท่ียวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1885 เม่ือแพทยช์ำวสวิสช่ือ  Dr. Arnold Rivli ไดเ้ห็น
คุณค่ำของอำกำศท่ีแสนบริสุทธ์ิและไดย้ำ้ยมำรักษำคนไขท่ี้เมืองน้ีและใชชี้วิตอยูใ่นเมืองน้ีกวำ่ 50 ปี (***กำรล่องเรือ
ในทะเลสำบขึ้นกบัสภำพอำกำศในวนัเดินทำง หำกสภำพอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวย บริษทัจะคืนค่ำล่องเรือให้กบัทุกท่ำน



และเดินชมบริเวณรอบทะเลสำบแทน) ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนสู่ เมือง        ลุบเบลียน่ำ (Ljubljana) เมืองหลวงของ
ประเทศสโลวีเนีย (ระยะทำง 55 กม. ใชเ้วลำเดินทำง 45 นำที) น ำท่ำนสัมผสับรรยำกำศเมืองหลวงท่ียงัคงให้ท่ำนได้
เห็นร่องรอยของสถำปัตยกรรมโบรำณ และอิทธิพลของศิลปะสไตลบ์ำโรกในเมืองลุบเบลียน่ำ  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจีน 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมท่ีพกั Fourpoint Sheraton Mons /OR  Radisson  /OR Austria Trend **** หรือเทียบเท่า 
***หากโรงแรมในเมืองลุบเบลยีน่าไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดที่พกัที่เมืองใกล้เคียงให้แทน*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีส่ี เมืองลุบเบลยีน่า (เมืองหลวงสโลวีเนีย) – ซาเกร็บ (เมืองหลวงโครเอเชีย) - อุทยานแห่งชาติพลติวิเซ่ 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  
 น ำท่ำนชม สะพำนมงักร ท่ีทอดขำ้มแม่น ้ ำลุบเบลียยำนิกำ้ ผ่ำนชมและแวะถ่ำยรูปกบัสถำนท่ีส ำคญัต่ำงๆภำยในเมือง

เช่น ศำลำวำ่กำรเมือง มหำวิหำรเซนต ์นิโคลสั  จำกนั้นน ำท่ำน เขำ้ชมปรำสำทเมืองเก่ำ (Old town castle) ซ่ึงตั้งอยูบ่น
เนินสูง โดยนัง่รถรำงขึ้นสู่เนินเขำ ซ่ึงสำมำรถมองเห็นทศันียภำพของเมืองลุบเบลียน่ำไดอ้ย่ำงชดัเจน ปรำสำทแห่งน้ี
สร้ำงในสมยัศตวรรษท่ี 11 ในศิลปะสไตล์บำโรก และไดท้ ำกำรบูรณะใหม่ในปี ค.ศ.1990 โดยได้บูรณะหอสูงใน
ลกัษณะสถำปัตยกรรมแบบโกธิก ณ จุดน้ีท่ำนสำมำรถชมวิวทิวทศัน์โดยรอบของเมืองลุบเบลียน่ำไดใ้นระยะไกล 
จำกนั้นน ำท่ำนชมยำ่นกำรคำ้ ตลำดสินคำ้พื้นเมืองและเดินเล่น ชมบำ้นเรือนท่ีสวยงำมดว้ยศิลปะบำโรก อิสระใหท้่ำน
ถ่ำยรูป หรือ เลือกซ้ือของฝำกตำมอธัยำศยั จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซำเกร็บ (Zagreb) (ระยะทำง 145 กม. ใช้
เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชม. ผ่ำนด่ำนตรวจคนเขำ้เมือง) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติก 
ซ่ึงมีควำมเก่ำแก่แฝงด้วยเสน่ห์และมนต์ขลงั ซำเกร็บเป็นเมืองแห่งศิลปวฒันธรรมและเจริญรุ่งเรืองมำตั้งแต่สมยั
ศตวรรษท่ี 11   ปัจจุบนัชำวโครเอเชีย มีวิถีชีวิตเยี่ยงชำวยุโรปท่ีเจริญโดยทัว่ไป  กำรคมนำคมภำยในกรุงซำเกร็บสะดวก
สบำย นิยมใช้รถรำงเป็นพำหนะซ่ึงมีนบัสิบสำยทัว่ทั้งเมือง กรุงซำเกร็บประกอบดว้ยเขตเมือง Upper Town ท่ีสร้ำง
ขึ้นสมยัศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีซุ้มประตูหินเป็นสัญลกัษณ์  เขต Lower Town ท่ีสร้ำงขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 19 และเขต
เมืองใหม่ New Town ท่ีสร้ำงหลงัสงครำมโลกคร้ังท่ี 2  

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน  
 



บ่ำย น ำท่ำนแวะถ่ำยรูป มหำวิหำรเซนต์สตีเฟน (St. Stephen Cathedral) ซ่ึงมียอดแหลมทรงกรวยคู่บนยอดวิหำรตกแต่ง
อย่ำงงดงำม สำมำรถเห็นไดจ้ำกทุกมุมในซำเกร็บ แต่เดิมเป็นโบสถธ์รรมดำแต่เพิ่งมีควำมส ำคญัในปี ค.ศ. 1094 เม่ือ
กษตัริยล์ำดีสลำอุส (King Ladislaus) ไดใ้ห้พระรำชำคณะยำ้ยท่ีพ  ำนักจำกสีสัก (Sisak) มำยงัซำเกร็บแต่ก็ถูกกองทพั
มองโกลท ำลำยในปี ค.ศ. 1242 เม่ือมองโกลจำกไป มหำวิหำรน้ีก็ไดรั้บกำรบูรณะใหม่อีกหลำยคร้ัง จนกระทัง่รูปร่ำง
มหำวิหำรงดงำมในรูปแบบนิโอ-โกธิก ดงัปัจจุบนั ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจำกกำรบูรณะก่อสร้ำงในปี ค.ศ. 1880  จำกนั้นน ำ
ชมตลำดกลำงเมือง (Dolac Market) ตลำดกลำงแจง้ท่ีเก่ำแก่ มีสีสันสดใส มีดอกไมป้ระดบัและผลไมร้ำคำถูกวำงขำย
มำกมำย น ำท่ำนสู่เขต Upper Town โดยขึ้นรถรำง จำกนั้นแวะถ่ำยรูปกับวิหำรเซนต์มำร์ก (St. Marks Church) ซ่ึง
ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองเก่ำซำเกร็บ สร้ำงขึ้นในรำวศตวรรษท่ี 13 หลงัคำมุงดว้ยกระเบ้ืองสีต่ำงๆ ซ่ึงเป็นรูปตรำสัญลกัษณ์
ของซำเกร็บ โครเอเชีย สโลวีเนีย และ แดลมำเชีย ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นประเทศเดียวกนั (อดีตยูโกสลำเวีย) น ำท่ำนแวะ
ถ่ำยรูปกบั โบสถป์ระจ ำเมืองเก่ำเซนตแ์คทเธอรีน (St. Catherine) โบสถแ์บบบำโรกสีขำวน่ำประทบัใจ น ำท่ำนชมจุด
ชมวิวท่ีท่ำนสำมำรถเห็นกรุงซำเกร็บท่ีหลงัคำอำคำรเป็นสีแดงอิฐทั้งเมือง น ำท่ำนแวะชมจตุัรัส  Trg Ban Jelacic 
Square จตัุรัสกลำงเมืองท่ีลอ้มรอบดว้ยห้ำงร้ำนน ำสมยั ชมอนุสำวรีย ์Ban Josip Jelacic ผูย้ิ่งใหญ่ ผูซ่ึ้งต่อสู้เพื่อควำม
เป็นอิสระจำกชำวฮงักำเรียนเม่ือปี ค.ศ. 1848 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยำนแห่งชำติพลิตวิเซ่  (Plitvice National 
Park) ซ่ึงได้รับกำรขึ้นทะเบียนจำกองค์กำรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติ (ระยะทำง 135 กม. ใช้เวลำ
เดินทำง 2 ชม.) อุทยำนน้ีมีพื้นท่ีประมำณ 29,482 เฮคเตอร์ หรือประมำณ 295 ตำรำงกิโลเมตร โดย 223 ตำรำง
กิโลเมตรเป็นพื้นท่ีป่ำและพื้นน ้ ำครอบคลุมประมำณ 2.17 ตำรำงกิโลเมตร มีทะเลสำบสีเธอร์คอยซ์ถึง 16  แห่งท่ีมี
ควำมงดงำมแตกต่ำงกนั  

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมท่ีพกั MIRJANA RASTOKE / OR JEZERO HOTEL/ OR HOTEL LYRA หรือเทียบเท่า 
***หากโรงแรมในเขตอุทยานพลติวิเซ่ไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดท่ีพกัท่ีเมืองใกล้เคียงให้แทน*** 

 

วันท่ีห้า อุทยานแห่งชาติพลติวิเซ่ – ซาดาร์ 
 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  
 น ำท่ำนเขำ้ชมควำมงำมของอุทยำน น ำท่ำนสู่ Lower lake โดยล่องเรือขำ้มทะเลสำบ Jezero Kozjak ซ่ึงเป็นทะเลสำบ

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุทยำนแห่งน้ี อีกทั้งยงัเป็นทะเลสำบท่ีเช่ือมระหวำ่งอุทยำนตอนล่ำงขึ้นสู่ทะเลสำบชั้นบนของอุทยำน 
เพลิดเพลินกับธรรมชำติอันงดงำมและควำมอลังกำรของ  Lower lake ท่ีประกอบด้วยทะเลสำบ Milanovac, 
Gavanovac และ Kaluderovac เป็นตน้ น ำท่ำนเดินชมทะเลสำบต่ำงๆ ตำมทำงเดินสะพำนไมท่ี้เช่ือมแต่ละทะเลสำบ
เขำ้ดว้ยกนั แลว้เดินสู่ Veliki Slip ชมน ้ำตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุทยำนท่ีมีควำมสูงถึง 70 เมตร (แนะน ำให้ท่ำนสวมรองเทำ้
ผำ้ใบ หรือ รองเทำ้ท่ีสวมใส่สบำย เน่ืองจำกตอ้งเดินชมควำมงำมของธรรมชำติภำยในอุทยำน) 

 



 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน  

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซำดำร์ (Zadar) (ระยะทำง 150 กม. ใชเ้วลำเดินทำง 2 ชม.) เมืองท่ีมีประวติัศำสตร์มำกวำ่ 3,000 
ปีมำแลว้ และเป็นเมืองท่ำส ำคญัซ่ึงตั้งอยู่บนคำบสมุทรขนำดใหญ่ของทะเลเอเดรียติก ท่ีมีบทบำทมำตั้งแต่สมยัโรมนั
จนถึงปัจจุบนั น ำท่ำนชมตวัเมืองซำดำร์ น ำท่ำนถ่ำยรูปกบัโบสถส์ ำคญัประจ ำเมืองโบสถอ์นำสตำเชีย (The Cathedral 
of  St. Anastasia) เป็นโบสถโ์รมนัคำทอลิกสร้ำงขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 5-6 ในยคุโรมำเนสก์ เป็นโบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสุดใน
แควน้แดลเมเชีย อย่ำงไรก็ตำมโบสถ์แห่งน้ีไดรั้บควำมเสียหำยจำกสงครำมศำสนำในปี 1202 คร้ังนั้นเมืองซำดำร์ถูก
โจมตีโดยชำวเวนิส ซ่ึงได้รับควำมเสียหำยเป็นอย่ำงมำก และได้ถูกบูรณะใหม่ทั้งหมดในศตวรรษท่ี 13 “โบสถ์อ
นำสตำเชีย” ไดช่ื้อวำ่เป็นโบสถท่ี์ส ำคญัมำกเน่ืองจำกพระสันตะปำปำ ถึง 2 พระองคค์ือ พระสันตะปำปำเลก็ซำนเดอร์
ท่ี 3 ไดเ้สด็จเยือนในปี ค.ศ.1177 และพระสันตปำปำจอห์นพอลท่ี 2 ไดเ้สด็จเยือนโบสถน้ี์ในปี ค.ศ.2003 ซ่ึงเป็นกำร
เยอืนต่ำงประเทศคร้ังสุดทำ้ยของพระองคท์่ำน น ำท่ำนเขำ้ชม โบสถเ์ซนต ์โดแนท ซ่ึงเป็นโบสถส์ ำคญัประจ ำเมืองอีก
แห่งหน่ีง ชมโรมนัฟอรัมหรือย่ำนชุมชนของโรมนัเม่ือสองพนัปีก่อนท่ีนักโบรำณคดีไดใ้ชค้วำมอุตสำหะในกำรขุด
คน้พบหลกัฐำนส ำคญัต่ำงๆทั้งท่ีอยูอ่ำศยัชำวโรมนั 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมท่ีพกั CLUB FUMINATION BORIK หรือ DIADORA หรือ KOLOVARE **** หรือเทียบเท่า 
***หากโรงแรมท่ีเมืองซาดาร์ไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดที่พกัที่เมืองใกล้เคียงให้แทน*** 

 

วันท่ีหก ซิบินิค – โทรเกยีร์ - สปลิท  

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซิบินิค (Sibenik) (ระยะทำง 90 กม. ใช้เวลำเดินทำง 1.30 ชม.) เมืองริมทะเลเอเดรียติก          
ถูกบันทึกในเอกสำรตั้งแต่ ค.ศ. 1066 ในช่ือแคสทรัม ซีบีนิซี (Castrum Sebenici) เติบโตจำกอิทธิพลภำยใต้กำร
ปกครองของฮงักำเรียน-โครแอต-เวเนเชียน น ำท่ำนเขำ้ชม มหำวิหำรเซนต์จำคอบ สร้ำงขึ้นในระหว่ำงปีค.ศ. 1431-
1535 เป็นสถำปัตยกรรมผสมผสำนกนัระหว่ำง 3 ศิลปกรรม คือ ดลัเมเชียน ศิลปะทำงเหนือของอิตำลี และทสักำนี 
สถำปนิก 3 ท่ำนได้ใช้เทคนิคชั้นสูงในกำรสร้ำงห้องโถงสูงใหญ่ และโดมคร่ึงวงกลม ทั้งวิหำรลว้นสร้ำงด้วยหิน



ทั้งหมด สะทอ้นให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะโกธิกและศิลปะเรอเนซองซ์ผสมผสำนกนัอย่ำงกลมกลืน โดยองคก์ำร
ยเูนสโกไดย้กยอ่งใหม้หำวิหำรแห่งน้ีเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000  
 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน  

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) (ระยะทำง 50 กม. ใชเ้วลำเดินทำง 45 นำที)  เมืองขนำดเล็กบนเกำะท่ีตั้งอยู่
เกือบชิดกบัแผ่นดินใหญ่ เป็นเมืองเก่ำแก่ตั้งแต่สมยัยุคอำรยธรรมกรีกโรมนัเม่ือ 380 ปีก่อนคริสตกำล และไดพ้ฒันำ
บำ้นเรือนตำมผูป้กครองแต่ละยคุสมยั ยคุกำรปกครองของอำณำจกัรเวนิส ได้รับอิทธิพลจำกศิลปะสไตลเ์รอเนซองซ์
และบำโรก สำมำรถเห็นอำคำรบำ้นเรือน โบสถ ์สถำนท่ีส ำคญัต่ำงๆ ท่ีสร้ำงขึ้นในแบบศิลปะดงักล่ำว สถำปัตยกรรม
เหล่ำน้ีถูกดูแลอย่ำงดีตกทอดมำถึงปัจจุบนั ซ่ึงองค์กำรยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียนให้เมืองโทรเกียร์เป็นมรดกโลกในปี 
ค.ศ.1997 น ำท่ำนชม เขตเมืองเก่ำ สัมผสัอำคำร บำ้นเรือน ท่ีไดรั้บอิทธิพลจำกสถำปัตยกรรมกรีกและโรมนัโบรำณ 
เช่น ประตูเมือง “Kopnena Vrata” ซ่ึงไดบู้รณะขึ้นใหม่ในสมยัศตวรรษท่ี 16 น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกบั “มหำวิหำรเซนต์
ลอเรนซ์” ซ่ึงสร้ำงขึ้นในศตวรรษท่ี 12 ใช้เวลำก่อสร้ำงนับสิบปี จุดเด่นของมหำวิหำรแห่งน้ีคือประตูทำงเข้ำท่ี
แกะสลกัเป็นเร่ืองรำวต่ำงๆ อย่ำงวิจิตรตระกำรตำ น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกบัหอนำฬิกำ (Foggia And Of Clock Tower) ท่ี
สร้ำงขึ้นในศตวรรษท่ี 14 ชมจตุัรัสภำยในบริเวณเมืองเก่ำ แวะถ่ำยรูปกบั ป้อมเซนตม์ำร์ค ซ่ึงสร้ำงขึ้นในปี ค.ศ. 1430 
ตั้งตระหง่ำนอยู่ริมชำยฝ่ังทะเลเอเดรียติก ในอดีตใชเ้ป็นก ำแพงป้องกนัภยัจำกขำ้ศึกท่ีเขำ้มำรุกรำนทำงทะเล ไดเ้วลำ
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองสปลิท (Split) (ระยะทำง 30 กม. ใชเ้วลำเดินทำง 30 นำที)   เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 1 รองจำกซำ
เกร็บ ซ่ึงอยู่ในแควน้แดลเมเชีย อนัเป็นตน้ก ำเนิดของสุนัขพนัธุ์ดลัมำเชียนท่ีโด่งดงั น ำท่ำน เท่ียวชมเมืองสปลิท ท่ี
สร้ำงรำยล้อมพระรำชวังดิโอคลีเธ่ียน ประกอบด้วย ศำลำว่ำกำรเมืองสไตล์     เรอเนซองซ์  สร้ำงในสมัย
คริสตศ์ตวรรษท่ี 15 อำคำรบำ้นเรือนเก่ำแก่ต่ำงๆ ชมย่ำน People Square ศูนยก์ลำงทำงธุรกิจและกำรบริหำร น ำท่ำน 
เขำ้ชมพระรำชวงัดิโอคลีเธ่ียน (Diocletian Palace) องค์กำรยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกำศให้เป็นมรดกโลกในปี 
ค.ศ.1979 สร้ำงขึ้นจำกพระประสงค์ของจกัรพรรดิดิโอคลีเธียนแห่งโรมนั ซ่ึงตอ้งกำรสร้ำงพระรำชวงัส ำหรับบั้น
ปลำยชีวิตของพระองค์ หลงัจำกสละบลัลงัก์ ภำยในพระรำชวงัประกอบดว้ย วิหำรจูปิเตอร์ สุสำนใตดิ้นท่ีมีช่ือเสียง 
(Catacombs) และวิหำรต่ำงๆ น ำท่ำนชมห้องโถงกลำงซ่ึงมีทำงเดินท่ีเช่ือมต่อสู่ห้องอ่ืนๆ ชมลำนกวำ้ง (Peristyle) ซ่ึง
ลอ้มด้วยเสำหินแกรนิต 3 ด้ำน และเช่ือมต่อด้วยโคง้เสำท่ีตกแต่งด้วยช่อดอกไมส้ลกัอย่ำงวิจิตร สวยงำม  ชมยอด
ระฆงัแห่งวิหำร The Cathedral Belfry แท่นบูชำของเซนตโ์ดมินสั และเซนตส์ตำดิอุสซ่ึงอยูภ่ำยในวิหำร  

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน  
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมท่ีพกั ATRIUM HOTEL / OR RADISSON BLU OR PRESIDENT SOLIN**** หรือเทียบเท่า 
***หากโรงแรมท่ีเมืองสปลิทไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดที่พกัที่เมืองใกล้เคียงให้แทน*** 

 

 

 



 

วันท่ีเจ็ด สตอน - ดูบรอฟนิค  

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  
น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองสตอน (Ston) (ระยะทำง 186 ก.ม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชั่วโมง)  เมืองท่ีตั้งอยู่ทำง
ตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองดูบรอฟนิค เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของหอยนำงรมและผลิตภณัฑ์จำกหอยนำงรม
สดๆ จำกทะเลเอเดรียติก เพลิดเพลินกบับรรยำกำศริมชำยฝ่ังทะเลท่ีมีบำ้นเรือนหลงัคำกระเบ้ืองสีแสด สลบัตำมแนว
ชำยฝ่ังเป็นระยะสู่สตอน หมู่บำ้นท่ีสงบเสง่ียมตั้งอยู่ริมฝ่ังบริเวณโคง้อ่ำวกวำ้ง เปรียบเสมือนเป็นด่ำนหนำ้ของเมือง
ดูบรอฟนิค ในอดีตมีควำมเจริญรุ่งเรืองจำกกำรคำ้เกลือ ดังนั้นก ำแพงป้องกนัจึงมีควำมจ ำเป็น ซ่ึงสำมำรถมองเห็น
ก ำแพงโบรำณน้ีไดจ้ำกระยะไกลในปัจจุบนั สตอนในอดีตอยู่ใตก้ำรปกครองของโรมนั จนกระทัง่ถูกท ำลำยโดยพวก
โกล ผ่ำนชมสถำปัตยกรรมส่ิงก่อสร้ำงทำงโบรำณคดี และร่องรอยของควำมเจริญรุ่งเรืองในอดีต พร้อมเก็บ
บนัทึกภำพไวเ้ป็นท่ีระลึก  

 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน พร้อมลองชิมหอยนำงรมสดจำกฟำร์มในเมืองสตอน 
 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงเลียบชำยฝ่ังทะเลเอเดรียติกสู่ เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค Dubrovnik (ระยะทำง 54 กม. ใช้เวลำ
เดินทำง 1 ชม.)  ต่ืนตำต่ืนใจกบับรรยำกำศริมชำยฝ่ังทะเล ท่ีมีบำ้นเรือนหลงัคำกระเบ้ืองสีแสด สลบัตำมแนวชำยฝ่ัง
เป็นระยะๆ เมืองดูบรอฟนิคไดช่ื้อวำ่เป็นหน่ึงในเมืองเก่ำท่ีสวยท่ีสุดในยโุรป สมญำนำม “ไข่มุกแห่งทะเล เอเดรียติก” 
เป็นเมืองท่ีมีอ ำนำจทำงทะเลตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 และมีควำมเจริญรุ่งเรืองทำงกำรคำ้ จึงไดส้ร้ำงควำมยิ่งใหญ่ให้โดด
เด่น ด้วยกำรตกแต่งพระรำชวงั สร้ำงโบสถ์ วิหำร จัตุรัส น ้ ำพุ และบ้ำนเรือนต่ำงๆ และได้รับกำรบูรณะและ
ปรับเปล่ียนอย่ำงงดงำมตำมยุคสมยั เสน่ห์ของเมืองอยู่ท่ีเขตเมืองเก่ำ (Old Town) ซ่ึงตั้งอยู่ภำยในก ำแพงโบรำณสูง
ตระหง่ำนโอบลอ้มโดยรอบ ซ่ึงสร้ำงในศตวรรษท่ี 13 เพื่อป้องกนัภยัจำกศตัรู เช่น อำหรับ     เวเนเชียน มำชีโดเนียน 
และเซิร์บ ภำยในเขตเมืองเก่ำเป็นท่ีตั้งของสถำปัตยกรรมมำกมำยและส่ิงก่อสร้ำงโบรำณต่ำงๆ องคก์ำรยูเนสโกไดข้ึ้น
ทะเบียนใหเ้มืองดูบรอฟนิคเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

น ำท่ำนชมทศันียภำพของเมืองดูบรอฟนิค ท่ีตั้งอยู่ตำมริมฝ่ังทะเลเอเดรียติก ตวัเมืองเก่ำมีป้อมปรำกำรโบรำณควำม
ยำว 190 เมตรลอ้มรอบ ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองท่ีควำมโด่งดังเทียบได้กบัแกรนด์แคนยอนหรือแกรนด์คำแนล
แห่งเวนิส  น ำท่ำนเดินลอดประตู Pile Gate ท่ีมีรูปป้ันของนักบุญ เซนต์เบลส นักบุญประจ ำเมือง เพื่อเขำ้สู่ใจกลำง
เมืองเก่ำ ชมน ้ ำพุ Onofrio ซ่ึงตั้งเป็นเกียรติแก่สถำปนิกผูส้ร้ำงน ้ ำพุแห่งน้ี น ำท่ำนชม The Cathedral หน่ึงในโบสถ์
เก่ำแก่ประจ ำเมืองเก่ำท่ีสะสมโบรำณวตัถุของพ่อคำ้วำณิชท่ีไดท้ ำกำรคำ้ขำยกบัชำวเวนิสในอดีต น ำท่ำนถ่ำยรูปกบัหอ
นำฬิกำโบรำณ (Bell Tower Clock) จำกนั้นน ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกบั พระรำชวงัเรคเตอร์ (Rector’s palace) พระรำชวงัท่ี
สร้ำงขึ้นโดยผสมผสำนศิลปะทั้งแบบโกธิก เรอเนซองซ์และบำโรก ไดเ้วลำน ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกบั สปอนซำ พำเลส 
(Sponza Palace) สร้ำงขึ้นโดยศิลปะแบบโกธิก เรอเนซองซ์ ในสมยัศตวรรษท่ี 15 ปัจจุบนัไดใ้ชเ้ป็นท่ีจดัเก็บเอกสำร
และส ำนกังำนส่วนรำชกำร น ำท่ำนเดินผำ่นถนนสตรำดนั ถนนสำยหลกัยำวกว่ำ 398 เมตร ท่ีสองขำ้งทำงรำยลอ้มไป
ดว้ยอำคำรสไตลโ์รมนั โกธิก และร้ำนคำ้ ร้ำนกำแฟ ร้ำนไอศกรีม ร้ำนขำยของท่ีระลึกต่ำงๆมำกมำย อิสระให้ท่ำนช้
อปป้ิงตำมอธัยำศยั  

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน   
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมท่ีพกั ADRIA HOTEL / OR SHERATON/ OR CROATIA HOTEL**** หรือเทียบเท่า 
***หากโรงแรมท่ีเมืองดูบรอฟนิคไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดที่พกัที่เมืองใกล้เคียงให้แทน*** 

 
 
 

วันท่ีแปด โมสตาร์ (บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา) – ซาราเยโว 
 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโมสตำร์ (Mostar) (ระยะทำงประมำณ 150 กม. ใช้เวลำเดินทำง 4 ชม) อีกหน่ึงเมือง
ประวติัศำสตร์ท่ีมีช่ือเสียงทำงดำ้นกำรท่องเท่ียว เป็นหน่ึงในเมืองท่ีส ำคญัของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนำ มี
ขนำดเป็นอบัดับท่ี 5 ของประเทศ ตั้งอยู่ในหุบเขำของแม่น ้ ำเนเรตวำ (Neretva River) น ำท่ำนชมควำมงดงำมและ
ควำมเก่ำแก่ของ สะพำน โบรำณ หรือ สตำรี มอสต์ สะพำนท่ีถูกสร้ำงขึ้นจำกหิน โดยมีควำมสูงจำกระดบัน ้ำซ่ึงวดัได้
ในช่วงฤดูร้อน ประมำณ 21 เมตร สะพำนโบรำณ สตำรี มอสต์ (Old Bridge Stari Most) ถูกสร้ำงขึ้นโดยชำวออตโต
มนัในช่วงศตวรรษท่ี 16 และไดถู้กท ำลำยไปในปี ค.ศ. 1993 ต่อมำในปี ค.ศ. 2004 สะพำนเก่ำและอำคำรหลำยหลงั



ในเมืองเก่ำ ในบริเวณใกลเ้คียงก็ได้รับกำรบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ โดยได้รับควำมช่วยเหลือจำกคณะกรรมกำร
วิชำกำรระหว่ำงประเทศของยูเนสโก องค์กำรยูเนสโก (UNESCO) ไดข้ึ้นทะเบียนสะพำนโบรำณรวมไปถึงบริเวณ
พื้นท่ีใกลเ้คียงท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดของสะพำนให้อยู่ในรำยช่ือมรดกโลกของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนำเม่ือปี 
ค.ศ.2005  
 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน  
 

 
 

บ่ำย น ำท่ำนชม ยำ่นเมืองเก่ำ (Old Town) เพื่อช่ืนชมเหล่ำอำคำรบำ้นเรือนซ่ึงส่วนใหญ่ลว้นสร้ำงขึ้นในแบบสถำปัตยกรรม
แบบพรี-ออตโตมนั ออตโตมนัตะวนัออก เมดิเตอร์เรเนียนและยุโรปตะวนัตก น ำท่ำนเขำ้ชม มสัยิดโกสก้ี เมห์เมด ปำ
ซ่ำ (Koski Mehmed Paša Mosque) มสัยิดออตโตมนัขนำดเล็ก ท่ีถูกสร้ำงขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1751 หลงัถูกท ำลำยลง
ช่วงสงครำมบอสเนีย ส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดของมสัยิดคือหอคอยสุเหร่ำท่ีตั้งสูงตระหง่ำนเหนือตวัเมืองซ่ึงว่ำกนัว่ำยอด
หอคอยสำมำรถมองวิวระยะไกลได้ถึง 3 กิโลเมตร (**มัสยิดอาจปิดให้เข้าชม หากมีการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา) น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซำรำเยโว (Sarajevo) (ระยะทำงประมำณ 129 กม. ใชเ้วลำเดินทำง 2.45 ชม. เป็นเมือง
ใหญ่ท่ีสุดและเป็นเมืองหลวงของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนำ มีประชำกรอำศยัอยู่ใจกลำงเมืองเพียงรำว 
275,000 คน และกระจำยตวัอำศยัอยู่รอบนอกอีกรำว 555,000 คน เมืองซำรำเยโวถูกขนำนนำมวำ่เป็น “นครเยรูซำเล็ม
แห่งยุโรปและบอลข่ำน” นอกจำกน้ียงัเคยถูกจดัอนัดบัเป็นหน่ึงในเมืองท่ีน่ำมำท่องเท่ียวอนัดบัตน้ๆโดย LONELY 
PLANET เม่ือปี ค.ศ.2010 เน่ืองจำกประวติัศำสตร์ควำมเป็นมำ ศิลปะ วฒันธรรม รวมไปถึงกำรผสมผสำนของ
สถำปัตยกรรมหลำกหลำยรูปแบบตั้งแต่ในอดีตกำล ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมำจำก 3 ยุคสมยัดว้ยกนั คือ ยุคจกัรวรรดิออต
โตมนั ยุคจกัรวรรดิออสเตรีย-ฮงักำรี และยุคท่ีอยู่ภำยใตก้ำรปกครองของยูโกสลำเวีย เมืองซำรำเยโวเคยเป็นหน่ึงใน
เมืองศูนยก์ลำงท่ีมีส ำคญัเป็นอย่ำงยิ่งของจกัรวรรดิออตโตมนัในช่วงศตวรรษท่ี 15 และยงัถูกบนัทึกเป็นเมืองแรกใน
ทวีปยโุรป และเมืองท่ีสองในโลก ท่ีมีรถรำงไฟฟ้ำว่ิงพำดผำ่นกลำงเมืองเม่ือปี ค.ศ.1885  

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำในโรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมท่ีพกั HILLS HOTEL / OR NOVOTEL / OR IBIS STYLE **** หรือเทียบเท่า 
 
 



 

วันท่ีเก้า ซาราเยโว - อสิตันบูล 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
น ำท่ำนชม ย่ำนเมืองเก่ำ BASCARSIJA อดีตเคยเป็นย่ำนบำซำร์เก่ำแก่ของยุคออตโตมนั ปัจจุบนัเป็นถนนสำยหลกั
ของเมืองซำรำเยโว ตั้งอยูใ่นส่วนเมืองเก่ำของซำรำเยโว ออกแบบในสไตลอ์อตโตมนั-เตอร์กิช เตม็ไปดว้ยร้ำนคำ้ของ
ท่ีระลึก ร้ำนกำแฟ บำซำร์ท่ีขำยสินคำ้หลำกหลำยชนิด ต่อด้วย ย่ำนเมืองเก่ำซำรำเยโว (STARI GRAD) ย่ำนท่ีมี
สถำปัตยกรรมหลำกหลำยสไตล ์อำทิเช่น สถำปัตยกรรมแบบบอสเนีย ออตโตมนั ออสโตร-ฮงักำเรียน เป็นตน้ เป็น
ท่ีตั้ งของสถำนท่ีส ำคัญทำงศำสนำหลำยแห่ง น ำท่ำนเข้ำชมควำมงดงำมของ  สุ เหร่ำ GAZI HUSREV-BEG 
MOSQUE  ซ่ึงไดช่ื้อวำ่เป็นสุเหร่ำแบบออตโตมนัท่ีส ำคญัท่ีสุดในเมืองซำรำเยโว ชม มหำวิหำรประจ ำเมืองซำรำเยโว 
(THE CATHEDRAL OF JESUS HEART) เป็นมหำวิหำรท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวินำ เป็นท่ี
ประจ ำต ำแหน่งของพระรำชำคณะของเมือง เป็นสถำปัตยกรรมแบบนีโอ -โกธิก สร้ำงในช่วงปี ค.ศ.1884-1889  น ำ
ท่ำนแวะถ่ำยรูปกบัโบสถค์ริสตอ์อโธดอกซ์ท่ีสร้ำงอยำ่งยิง่ใหญ่ ภำยในบริเวณเดียวกนั รวมถึงโบสถข์องชำวยิวหรือ
ซีนำกอฟ ขนำดใหญ่ท่ีสร้ำงอยู่ภำยในย่ำนน้ี น ำท่ำนชม สะพำนลำติน (LATIN BRIDGE) ซ่ึงเป็นจุดท่ีอำร์ค ดยุค 
ฟรำนซ์ เฟอร์ดินำนด์ (Franz Ferdinand) รัชทำยำทแห่งรำชวงศอ์อสเตรียถูกลอบปลงพระชนม์ในวนัท่ี 28 มิถุนำยน 
1914 โดยชำวซำรำเยโวนำยหน่ึง จนกลำยเป็นชนวนเหตุในกำรเกิดสงครำมโลกคร้ังท่ี 1 
 

11.30 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินซำรำเยโว 

***หลงัท าการเช็คอนิแล้ว อสิระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวนัภายในสนามบินตามอธัยาศัย*** 
14.20 น. ออกเดินทำงจำกสนำมบินซำรำเยโวสู่สนำมบินอิสตนับูล โดยเท่ียวบินท่ี TK1024 (ใชเ้วลำบิน 2 ชม.) 
 บริกำรอำหำร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 
17.10 น. เดินทำงมำถึงกรุงอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ือง อิสระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงใน DUTY FREE SHOP ภำยในสนำมบิน 
20.15 น. ออกเดินทำงสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK 64 (ใชเ้วลำบินประมำณ 9 ชัว่โมง)  
 สำยกำรบินฯ มีบริกำรอำหำร 2 รอบ คือ อำหำรค ่ำ และ อำหำรเชำ้ 
วันท่ีสิบ กรุงเทพมหานคร 

09.50 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ (BON VOYAGE) 
 



 อติาลี - โครเอเชีย - สโลวเีนีย - บอสเนียและเฮอร์เซโกวนีา 10 วนั  
(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว)  

ราคา 74,900 บาท : 25 ก.ย.-4 ต.ค./ 2-11 ต.ค./ 9-18 ต.ค./ 10-19 ต.ค./ 16-25 ต.ค./ 22-31 ต.ค. 
ราคา 77,900 บาท : 3-12 ก.ค./ 24 ก.ค.-2 ส.ค. 

อตัรำค่ำบริกำร  (บำท)  ก.ย.-ต.ค. ก.ค. 
รำคำผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่ำนพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 74,900 77,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่ำนละ 10,000 11,000 
เด็กอำย ุ2-11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 74,900 77,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจำกรำคำทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่ำนละ  
(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่ำนั้น) 

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

ไม่เอำตัว๋เคร่ืองบิน BKK-IST-VCE//SJJ-IST-BKK หกัค่ำตัว๋คืน 20,000 20,000 
**รำคำอำจมีกำรปรับขึ้น – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงท่ี 
สำยกำรบินประกำศปรับ และท่ีมีเอกสำรยนืยนัเท่ำนั้น (คิด ณ วนัท่ี 17 มีนำคม 2563) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
▪ ส ำหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริกำรเฉพำะบำงโรงแรมเท่ำนั้น กรณีเดินทำงเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่ำน แนะน ำใหท้่ำน เปิดหอ้งพกั เป็น 

2 หอ้งจะสะดวกกบัท่ำนมำกกวำ่ 
▪ การเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลีย่นวันเดินทางได้ 
▪ กระเป๋ำเดินทำงเพื่อโหลด ท่ำนละ 1 ใบ น ้ำหนกัไม่เกิน 20 กก., กระเป๋ำถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้ำหนกัไม่เกิน 7 กก.  
โปรแกรมท่องเท่ียวอติาล-ีโครเอเชีย-สโลวีเนีย-บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อตัรานี้รวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสำยกำรบินTK (กระเป๋ำเดินทำง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่ำน) 
▪ ค่ำภำษีสนำมบิน, ภำษีน ้ำมนั, ประกนัภยัทำงอำกำศ 
▪ ค่ำประกนัภยักำรเดินทำงอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บำท และ ค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศวงเงิน 2,000,000 บำท 

ค่ำรักษำพยำบำลหลงักลบัจำกต่ำงประเทศภำยใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บำท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อำยุเกิน 85 ปี) 
▪ ค่ำท่ีพกัตลอดกำรเดินทำง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่ำอำหำรทุกม้ือตำมระบุ, ค่ำพำหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่ำงน ำเท่ียว, ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ี 
▪ เจำ้หนำ้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 
▪ ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์  



อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่ำวีซ่ำเชงเกน้อิตำลี (ประมำณ 3,141 บำท **อตัรำค่ำวีซ่ำอำจเปล่ียนแปลงได ้ขึ้นกบัอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ) 
▪ ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอำทิ ค่ำซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบำร์ และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรำยกำร 
▪ ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนั่งจ่าย 40,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  

(สงกรานต์ และ ปีใหม่ ช าระส่วนท่ีเหลือ 45 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง) 
กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทำง 30 วนัล่วงหนำ้ก่อนกำรเดินทำงหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดขึ้นจริง เช่นมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน,  
วีซ่ำและค่ำด ำเนินกำร (ถำ้มี), ค่ำโรงแรม, ค่ำตัว๋รถไฟ โดยจะมีรำยละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคำ้ไดรั้บทรำบ  
(หมำยเหตุ: ช่วง Peak season สำยกำรบินใหม้ดัจ ำล่วงหนำ้ 2-3 เดือน ก่อนกำรเดินทำง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทำง 15-29 วนัก่อนกำรเดินทำง หกัค่ำทวัร์ 50% + ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดขึ้นจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทำง 0-14 วนัก่อนกำรเดินทำง ยดึค่ำทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทำงท่ีไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เน่ืองจำกกำรยืน่เอกสำรปลอม หกัค่ำใชจ่้ำย 100%  
***หำกมีกำรยกเลิกกำรจองทวัร์ หลงัไดท้ ำกำรยืน่วีซ่ำเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรน ำเล่มพำสปอร์ตไปยกเลิก 

วีซ่ำในทุกกรณี ไม่วำ่ค่ำใชจ่้ำยในกำรยืน่วีซ่ำจะรวมหรือแยกจำกรำยกำรทวัร์ก็ตำม*** 



 



 

 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทำงทรำบล่วงหนำ้ 

และจะคืนมดัจ ำใหท้่ำนเตม็จ ำนวน ยกเวน้ค่ำใชจ่้ำยดำ้นวีซ่ำท่ีจะหกัจำกค่ำมดัจ ำทวัร์หำกท่ำนไดย้ืน่วีซ่ำแลว้ 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรหักค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดขึ้นจริง หำกมีกำรยกเลิกทวัร์ซ่ึงไม่ใช่ควำมผิดหรืออยูเ่หนือกำรควบคุมของ

บริษทัฯ เช่น กำรประกำศปิดประเทศหรือหำ้มเขำ้ประเทศของหน่วยงำนรำชกำรประเทศนั้นๆ 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงกำรพำเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท ำกำร โดยจะจดัหำสถำนท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล ำดบัแรก หรือคืนค่ำเขำ้ชมแก่คณะผูเ้ดินทำงแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน 

กำรนัดหยุดงำน  กำรประทว้ง  ภยัธรรมชำติ  กำรก่อจลำจล  อุบติัเหตุ  ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค ำนึงและรักษำ
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงไวใ้หไ้ดม้ำกท่ีสุด 

▪ เน่ืองจำกกำรท่องเท่ียวน้ีเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษทัตวัแทนในต่ำงประเทศ  ท่ำนไม่สำมำรถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่ำนปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในกำรใช้บริกำรท่ีทำงทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่ำนไดท้ ำกำรตกลง หรือ แจง้ ให้ทรำบ ก่อน
เดินทำง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดขึ้น หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรตรวจคนเขำ้เมือง และจะไม่คืนเงินค่ำทวัร์ท่ีท่ำนช ำระ
มำแลว้  หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเขำ้เมือง อนัเน่ืองจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงผิดกฎหมำย หรือกำรหลบหนีเขำ้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่ำนจะใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ำเงิน) เดินทำงกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หำกท่ำน
ถูกปฏิเสธกำรเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพรำะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทำงบุคคลธรรมดำ เล่ม
สีเลือดหมู 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคำ้ด ำเนินกำรเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมำเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคำ้ตอ้งด ำเนินกำรมำพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในกำรมำพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหำกกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดควำมล่ำชำ้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสำเหตุใดๆก็ตำม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดินทำงไป -กลบั หำกท่ำนตอ้งกำรเล่ือนวนัเดินทำงกลบั ท่ำนจะตอ้งช ำระ 

ค่ำใชจ่้ำยส่วนต่ำงท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บโดยสำยกำรบิน เป็นผูก้  ำหนด  ซ่ึงทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณีท่ียกเลิกกำรเดินทำง ถำ้ทำงบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทำงตอ้งรอ Refund ตำมระบบของสำยกำรบิน
เท่ำนั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสำมำรถท ำกำร Refund ไดเ้ท่ำนั้น) 

▪ ท่ำนท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยก่อนเพื่อขอค ำยนืยนัว่ำทวัร์
นั้นๆ ยืนยนักำรเดินทำง แน่นอน หำกท่ำนออกตัว๋ภำยในประเทศโดยไม่ไดรั้บกำรยืนยนัจำกพนักงำน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สำมำรถรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศได ้

▪ เม่ือท่ำนจองทวัร์และช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรับในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขำ้งตน้ 
 



 

 

โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่ำนมีควำมประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก ำหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีควำมแตกต่ำงกนั ซ่ึงอำจจะท ำ
ใหท้่ำนไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตำมท่ีตอ้งกำร หรือ อำจไม่สำมำรถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลำยแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ เคร่ืองปรับอำกำศท่ีมีจะให้บริกำร
ในช่วงฤดูร้อนเท่ำนั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีกำรจดัประชุมนำนำชำติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่ำตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำร
ปรับเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณำงดน ำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ำใบเล็กท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนำด ตะไบเล็บ     

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หำ้มน ำติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขำด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อำทิ ครีม โลชัน่ น ้ำหอม ยำสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลำ้ เป็นตน้ จะถูกท ำกำรตรวจอยำ่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญำตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส ำแดงต่อเจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยัตำมมำตรกำรองคก์ำรกำรบินพลเรือนระหวำ่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หำกท่ำนซ้ือสินคำ้ปลอดภำษีจำกสนำมบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทำง เท่ียวบิน จึงสำมำรถน ำขึ้นเคร่ืองได ้และ
หำ้มมีร่องรอยกำรเปิดปำกถุงโดยเด็ดขำด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส ำหรับน ้ ำหนกัของสัมภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนุญำตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส ำหรับผูโ้ดยสำรชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสำยกำรบิน) กำรเรียกเก็บค่ำระวำงน ้ ำหนักเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสำยกำร
บินท่ีท่ำนไม่อำจปฏิเสธได ้หำก น ้ำหนกักระเป๋ำเดินทำงเกินกวำ่ท่ีสำยกำรบินก ำหนด 

▪ ส ำหรับกระเป๋ำสัมภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนุญำตให้น ำขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน  
7.5 x 13.5 x 21.5 ส ำหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส ำหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบำงรำยกำรทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสำยกำรบินภำยในประเทศ น ้ ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดให้ต ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก ำหนดของแต่สำยกำรบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภำระควำมรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในน ้ำหนกัส่วนเกิน 

▪ กระเป๋ำและสัมภำระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนำดใหญ่เกินไป ไม่เหมำะกบักำรเป็นกระเป๋ำถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่ำทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเคร่ือง เพรำะหำกเกิดกำรสูญหำย บริษทัฯ ไม่สำมำรถ

รับผิดชอบชดเชยค่ำเสียหำยให้ท่ำนได้  รวมถึงกรณีกระเป๋ำใบใหญ่เกิดกำรสูญหำยระหว่ำงกำรท่องเท่ียว (ระหว่ำงทวัร์ ไม่ใช่
ระหวำ่งบิน) โดยปกติประกนัภยักำรเดินทำงท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท ำใหลู้กคำ้จะไม่ครอบคลุมค่ำชดเชยในกรณีกระเป๋ำใบใหญ่สูญหำย  

▪ กรณีกระเป๋ำใบเล็ก (Hand Carry) เกิดกำรสูญหำย บริษทัฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบชดเชยค่ำเสียหำยให้ท่ำนได ้ดงันั้นท่ำน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่ำน 

เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 



 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศอติาล ี
(ใชเ้วลำในกำรขอวีซ่ำประมำณ 15 วนัท ำกำร) 

สถำนทตูไม่อนุญำตใหดึ้งเล่มพำสปอร์ต หำกไดย้ืน่เขำ้ไปแลว้ ดงันั้นถำ้ท่ำนรู้วำ่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณำแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อ
ขอยืน่วีซ่ำล่วงหนำ้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่ำนจะเดินทำงมำดว้ย 

 

(กำรเตรียมเอกสำร กรุณำอ่ำนใหเ้ขำ้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
 

1. หนงัสือเดินทำง อำยใุชง้ำนได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนำ้วำ่งอยำ่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ำยสีหนำ้ตรง ขนำด 2 น้ิว 2 รูป พื้นฉำกหลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสีขำว (อยำ่ถ่ำยเอง เพรำะพื้นเป็นสีเทำ ใชไ้ม่ได)้ 

หำ้มสวมแวน่สำยตำ (รูปถ่ำยตอ้งถ่ำยไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถำนทูตมีกำรเทียบรูปกบัหนำ้วีซ่ำท่ีเคยได)้  
3. ส ำเนำบตัรประชำชน  
4. ส ำเนำทะเบียนบำ้น (กรุณำถ่ำยหนำ้แรกท่ีมีรำยละเอียดบำ้นเลขท่ีมำดว้ย) 
5. ส ำเนำทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หำกมีกำรเปล่ียนค ำน ำหนำ้เป็น ...นำง... ตอ้งแนบมำ) 
6. ส ำเนำทะเบียนหยำ่ (กรณีผูห้ญิง.....ถำ้หยำ่และหำกมีกำรใชค้  ำน ำหนำ้เป็น ....นำง...ตอ้งแนบมำ) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ำกวำ่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมำ)  
8. กรณีเด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 20 ปีบริบูรณ์: (หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสำรเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทำงกบับุคคลอ่ืน บิดำและมำรดำตอ้งท ำหนงัสือแสดงควำมยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวำ่กำรเขตหรืออ ำเภอ

เท่ำนั้น และใหร้ะบุวำ่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทำงกบัใคร (ระบุช่ือ) มีควำมสัมพนัธ์อยำ่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทำงกบับิดำ มำรดำตอ้งท ำหนงัสือแสดงควำมยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวำ่กำรเขตหรืออ ำเภอเท่ำนั้นและใหร้ะบุ

วำ่ มำรดำยนิยอมใหเ้ด็กเดินทำงกบับิดำ (ระบุช่ือบิดำ)  
- เด็ก เดินทำงกบัมำรดำ บิดำตอ้งท ำหนงัสือแสดงควำมยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวำ่กำรเขตหรืออ ำเภอเท่ำนั้นและใหร้ะบุ

วำ่ บิดำยนิยอมใหเ้ด็กเดินทำงกบัมำรดำ (ระบุช่ือมำรดำ)   
9. หลกัฐำนกำรท ำงำน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมำยรับรองกำรท ำงำนใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถำนทูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทำงเป็นเจำ้ของกิจกำร : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรำยช่ือผูป้ระกอบกิจกำร (อำยไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทำงเป็นเจำ้ของร้ำนคำ้ : ใชท้ะเบียนพำณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจำ้ของร้ำนคำ้ 
- กรณีพนกังำนบริษทั : ใชจ้ดหมำยรับรองกำรท ำงำนจำกนำยจำ้ง ระบุต ำแหน่ง ระยะเวลำกำรวำ่จำ้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขำ้รำชกำร : ใชห้นงัสือรับรองจำกหน่วยงำน  
- กรณีเกษียณอำยรุำชกำร: ถ่ำยส ำเนำบตัรขำ้รำชกำรบ ำนำญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษำ ตอ้งมีหนงัสือรับรองจำกสถำบนัศึกษำ นั้นวำ่ก ำลงัศึกษำอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษำ  

 



 

 

10. หลกัฐำนกำรเงิน :  (กรุณำเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank Certificate และ ส ำเนำบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถำนะทำงกำรเงิน (Bank Certificate) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดย

ธนำคำร ระบุช่ือเจำ้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอำยไุม่เกิน 15 วนันบัจำกวนัท่ีจะยืน่วีซ่ำ 
- ส ำเนำสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจำกเดือนท่ีจะยืน่วีซ่ำ มียอดเงินไม่ต ่ำกวำ่ 100,000 บำทต่อ

กำรรับรอง 1 ท่ำน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กำ้วขำ้มเดือน (ปรับสมุดและส ำเนำ 7 วนัก่อนยืน่วีซ่ำ) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่านั้น ************** 
 

หมำยเหตุ : หำกสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีกำรกระโดดขำ้มเดือน (ยอดไมต่่อเน่ือง) เช่นจำกเดือน 1 ขำ้มไปเป็น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่ำนตอ้งไปขอ Bank statement จำกทำงธนำคำรแทนกำรถ่ำยส ำเนำสมุดบญัชี 

 

- บญัชีฝำกประจ ำ (Fixed) สำมำรถแนบประกอบได ้แตท่่ำนตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มำดว้ย 
หำกตอ้งกำรใชบ้ญัชีฝำกประจ ำ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถำนะทำงกำรเงิน (Bank Certificate) ของบญัชีฝำกประจ ำ (Fixed account) ออกโดย

ธนำคำร ระบช่ืุอเจำ้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอำยไุมเ่กิน 20 วนันบัจำกวนัท่ีจะยืน่วีซ่ำ 
- ส ำเนำสมุดบญัชีฝำกประจ ำ มียอดเงินไม่ต ่ำกวำ่ 100,000 บำทต่อกำรรับรอง 1 ท่ำน  

 

หมำยเหต ุหำกตอ้งกำรรับรองกำรเงินใหค้นภำยในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสำรดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทำงกำรเงิน (Bank Certificate) ตอ้งระบุช่ือเจำ้ของบญัชี รับรองค่ำใชจ่้ำยใหใ้คร (ตอ้งระบุช่ือ

ผูถู้กรับรองในจดหมำยดว้ย)  
- กรุณำแนบสูติบตัร, ทะเบียนบำ้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐำน เพื่อแสดงสถำนะ และควำมสัมพนัธ์ว่ำเป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 
 
กรณีนำยจำ้งรับรองค่ำใชจ่้ำยใหลู้กจำ้ง 
- จดหมำยรับรองจำกนำยจำ้งระบุวำ่เป็นผูรั้บรองค่ำใชจ่้ำย พิมพเ์ป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝำก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถำนทูตไม่รับพิจำรณำบญัชีกระแสรำยวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมำ) 
 



 

 

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำ เท ี่ยว เลขที่ 11/5171  
 

ชั้น 16 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 เลขท่ี 170/51 ถนนรัชดำภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 

 

 

แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  
อติาลี - โครเอเชีย - สโลวเีนีย - บอสเนียและเฮอร์เซโกวนีา 10 วนั  

(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว)  
ราคา 74,900 บาท :   25 ก.ย.-4 ต.ค.  2-11 ต.ค.  9-18 ต.ค.   
  10-19 ต.ค.  16-25 ต.ค.  22-31 ต.ค. 
ราคา 77,900 บาท :   29 พ.ค.-7 ม.ิย.  3-12 ก.ค.  24 ก.ค.-2 ส.ค. 
  

 
ล ำดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกุล (ภำษำองักฤษ) เบอร์
โทรศพัท ์

ห้องพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อำหำร 
(หำกแพอ้ำหำร 

โปรดระบุ) 

สถำนทูตท่ีท่ำนเคยสแกน
ลำยน้ิวมือในกำรย่ืน 

วีซ่ำเชงเกน้ (กรุณำระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 2556) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

ถงึ  ______________________________  จาก _____________________________________  

เบอรโ์ทร _________________________________ Email address_____________________________ 

*** กรุณาสง่ใบจองทวัรม์าทีเ่บอร ์02 261-2484  หรอื 02 261-2481 *** 


