โครเอเชีย - สโลวีเนีย – ออสเตรีย – มอนเตเนโกร 10 วัน
สายการบิน
โรงแรม
อาหาร
รถโค้ช
มัคคุเทศก์
หมายเหตุ

ออสเตรียน แอร์ไลน์ กลุม่ สตาร์อลั ไลแอนซ์ สะสมแต้มร่วมการบินไทยได้
มาตรฐานยุโรปทุกเมืองรับประกัน
เช้าแบบอเมริกนั กลางวัน-คํา่ แบบเอเซียและพื้นเมือง เมนู เดอลักซ์ (อาหารพื้นเมืองส่วนใหญ่ในโครเอเชียเป็ น
อาหารทะเลสไตล์อติ าเลีย่ น ดี อร่อย หากจ่ายราคาสูงกว่าอาหารทัวร์ทวั ่ ไป รับประกันคุณภาพ)
มาตรฐานยุโรป / ค่าทัวร์รวมทิปพนักงานขับรถแล้ว (2 ยูโร/คน/วัน)
ชํานาญเส้นทางแน่นอน
-โปรแกรมเขียนจากประสบการณ์ รับประกันความเนียน และไม่เหนื่อย / ต้นฉบับ
-สโลวีเนีย – โครเอเชีย – มอนเตเนโกร มีแต่ของทีร่ ะลึก / เวียนนามีทกุ อย่าง

วันแรก
21.00 น.
23.45 น.

กรุงเทพฯ – เวียนนา (ออสเตรีย)
พร้อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 4) เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์
ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยเทีย่ วบินที่ OS 026 (บินตรงประมาณ 10 ชม. เศษ)

วันที่สอง
05.35 น.

เวียนนา – กราซ - คลาเก้นเฟิ ร์ท
ถึงสนามบินกรุงเวียนนา (VIENNA) นครหลวงแสนสวยของออสเตรีย หลังพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล ้ว เดินทางสูโ่ รงแรม NH AIRPORT เพือ่ รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ต์
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เมืองกราซ (GRAZ / 2 ชม. 20 นาที) เมืองสวยของออสเตรีย ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้
เป็ นเมืองหลวงแห่งศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของประเทศ ในอดีตเมืองกราซเป็ น
เมืองหน้าด่านทีม่ ปี ้ อมปราการอันแข็งแกร่งไว้ป้องกันการรุกรานจากพวกเติรก์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นําท่านชมเมืองกราซ เมืองศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป (CULTURA
CITY OF EUROPE)ทีม
่ กี ารผสมผสานระหว่างความคลาสสิคของ
เมืองเก่าและทันสมัยของเมืองในศตวรรษที่ 20 ได้อย่างลงตัวที่สุด
นําชมเอกเก้นเบิรก์ (EGGENBERG SCHLOSS) พระราชวังของผู ้
ครองแคว้นตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 12 ซึง่ มีหอ้ งรับรองหรูหรา

เทีย่ ง
บ่าย

แกรนด์ โครเอเชีย (โครเอเชีย– สโลวีเนีย - ออสเตรีย - มอนเตเนโกร 10 วัน) OS หน้ า 2

คํา่
หมายเหตุ
วันที่สาม
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

และพิพธิ ภัณฑ์เหรียญเก่า, พิพธิ ภัณฑ์ลา่ สัตว์ และห้องภาพเขียนสีในศตวรรษที่ 17 ซึง่ ถือได้ว่าเด่นทีส่ ุดของ
พระราชวังแห่งนี้ ชมโบสถ์ประจําเมือง แต่เดิมเคยเป็ นคฤหาสน์ทใ่ี หญ่โตหรูหรา สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.
1438-1464 โดยพระเจ้าฟรีดชิ ที่ 3 และต่อมาในปี ค.ศ. 1786 ได้ถวายให้เป็ นโบสถ์สาํ หรับราชสํานัก ภายในมี
การตกแต่งด้วยภาพเขียนสีแบบปูนเปี ยก เป็ นเรื่องราวเกี่ยวกับเมือง กราซในยุคต้นๆ ให้ท่านได้มเี วลาเดินเล่น
ในตัว เมือ งน่ า รัก ท่ า มกลางบรรยากาศอัน สวยงามกลางหุ บ เขาจากนั้น เดิ น ทางสู่ เ มื อ งคลาเก้น เฟิ ร์ท
(KLAGENFURT / 2 ชม.) เมืองหลวงแห่งรัฐคารินเทียร์ (CARINTHIA) ศู นย์กลางการท่องเทีย
่ ว และ
อุตสาหกรรมขนาดกลางทางตอนใต้ของประเทศออสเตรีย ชมเมืองที่ตงั้ อยู่บนฝัง่ ทะเลสาบวู รธ์ เฮอเซ
(WORTHERSEE) ทีแ
่ วดลอ้ มไปด้วยทิวทัศน์ทส่ี วยงามของเทือกเขาแอลป์ ทช่ี ่อื ว่า KARAVANKE ได้รบั
ฉายานามว่ากุหลาบแห่งทะเลสาบวูรธ์ เฮอเซ เมืองนี้เคยถูกไฟไหมค้ รัง้ ใหญ่เมือ่ ปี ค.ศ. 1544 และถูกสร้างขึ้น
ใหม่โดยสถาปนิกชาวอิตาลี ดังนัน้ ลักษณะของเมืองจึงเป็ นสไตล์ อิตาลีโดยทัว่ ไป
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม SANDWIRTH หรือระดับเดียวกัน
พระราชวังเอกเก้นเบิรก์ เปิ ดเฉพาะเมษายน-ตุลาคม / พฤศจิกายน-มีนาคม ชมพิพธิ ภัณฑ์อาร์โมรี่แทน
คลาเก้นเฟิ ร์ท – เบลด (สโลวีเนี ย) - ลุบเบลียนา
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองเบลด (BLED / 20 นาที) ประเทศสโลวีเนีย (SLOVENIA) เมือง
เล็กๆ ซึ่งเคยได้รบั รางวัลชนะเลิศรีสอร์ทของโลก ตัง้ อยู่ริมทะเลสาบเบลดที่งดงาม
แวดลอ้ มด้วยธรรมชาติของขุนเขาแอลป์ ทเ่ี รียกว่า JULIAN ALPS MOUNTAIN ถูก
ขนานนามว่าไข่มกุ แห่งเทือกเขาแอลป์ นําท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด ซึ่ง
โดดเด่นด้วยเกาะกลางทะเลสาบทีล่ อ้ มรอบด้วยนํา้ ทะเลสีเขียวมรกต บนเกาะเป็ นที่ตงั้ ของ
โบสถ์ประจําเมืองอันศักดิ์สทิ ธิ์ สร้างในศตวรรษที่ 11 เล่ากันว่าหากคู่สมรสคู่ใดได้มาโยกระฆังในโบสถ์จะมีชวี ติ
คู่ยืนยาว โดยเจ้าบ่าวจะต้องอุม้ เจ้าสาวขึ้นบันไดมาจากท่าเรือจนถึงประตูโบสถ์ เบลดเริ่มมีช่ือเสียงสําหรับ
นักท่องเทีย่ วตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1885 เมือ่ แพทย์ชาวสวิสชื่อ DR. ARNOLD RIVLI เห็นคุณค่าของอากาศทีแ่ สน
บริสุ ทธิ์ข องเมือ งนี้ ได้ย า้ ยมารัก ษาคนไข้ท่ีเมือ งนี้ แ ละใช้ชีวิต อยู่ ท่ีเ มือ งนี้ เป็ น เวลาถึง 50 ปี นอกจากนัน้
จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรัง่ เศสยังเคยใช้เป็ นสถานที่พกั ผ่อนริมทะเลสาบยังมีคฤหาสน์ของนายพลติโต อดีต
ผูน้ าํ และผูร้ วมชาติยูโกสลาเวีย ซึง่ ใช้เป็ นทีร่ บั แขกบ้านแขกเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเดินทางสู่ถ้าํ โพสทอยน่ า (POSTOJNA CAVERNS) เป็ นถํา้ ที่
สวยที่สุดในยุโรป มีอายุเก่าแก่กว่า 2 ลา้ นปี มีความยาวภายในถํา้ ถึง 27
กิโลเมตร นําท่ านเข้าชมภายในถํา้ โดยขบวนรถรางไฟฟ้ า ผ่ านลําธาร
เขือ่ นเก็บนํา้ ใต้ดนิ ภายในถํา้ ภายในถํา้ มีหนิ งอกหินย้อยหลากหลายแบบ
และสีสนั สวยงามสุดพรรณนา มีหอ้ งต่างๆ ภายในถํา้ มากมายลดหลัน่
เป็ นชัน้ ๆ ราวกับเนรมิต ชมความแปลกของปลามนุษย์ (HUMAN FISH) ในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเทีย่ วจากทุก
มุมโลกมากกว่า 10 ล ้านคนมาเยือนถํา้ แห่งนี้ นอกจากนัน้ ยังมีสง่ิ มีชวี ติ แปลกๆ อีกหลายชนิดทีพ่ บได้เฉพาะใน
ถํา้ แห่งนี้ มีงานวิจยั ทีพ่ บว่ามีสตั ว์ทอ่ี าศัยอยู่ใต้ดนิ ภายในถํา้ ถึงกว่า 84 ชนิดสายพันธุ ์ จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่
เมืองลุบเบลียนา (LJUBIJANA / 40 นาที) เมืองหลวงของประเทศสโลวีเนีย **ภายในถํ้าอากาศเย็นมากๆ
โปรดเตรียมเสื้อกันหนาว
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย /นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม GRAND UNION หรือระดับเดียวกัน

แกรนด์ โครเอเชีย (โครเอเชีย– สโลวีเนีย - ออสเตรีย - มอนเตเนโกร 10 วัน) OS หน้ า 3
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ลุบเบลี ยนา – ซาเกรบ (โครเอเชีย) – พลิทวิตเซ่
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ชมเมืองลุบเบลียนา เมืองเล็กๆ แต่เปี่ ยมไปด้วยบรรยากาศเรียบง่าย สงบเรียบร้อยและเป็ นระเบียบ ชมอาคาร
บ้านเรือนในแบบสถาปัตยกรรมเก่าแก่ โรงละครโอเปร่า, โบสถ์ประจําเมือง, พิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติ จากนัน้ นําท่าน
เดินทางสู่กรุงซาเกรบ (ZAGREB / 2 ชม.) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมของประเทศ ตัวเมืองตัง้ อยู่รมิ ฝัง่ แม่นาํ้ SAVA และไหล่เขา MEDVEDNICA
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นําท่านชมกรุงซาเกรบ ชมย่านเมืองเก่าซึง่ จัดแบ่งออกเป็ น 2 เขต คือ LOWER & UPPER TOWN อย่าง
ลงตัว ผ่านชมโรงละครแห่งชาติท่สี ร้างขึ้นในสไตล์นีโอบาร็อค มีลกั ษณะเป็ นรู ปตัว U และรายรอบไปด้วย
สวนสาธารณะจนได้รบั สมญานามว่า “THE GREEN HOUSE SHOE” ผ่านชมอาคารรัฐสภา (SABOR) ที่
บอกเล่าถึงความเป็ นมาของคนชาติโครแอตที่แยกตัวเองจากยูโกสลาเวียในอดีต ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่ น
(CATHEDRAL OF ST.STEPHEN) สถาปัตยกรรมที่มอี ายุเก่ าแก่กว่า 800 ปี และปัจจุบนั ได้
บูรณะปฏิสงั ขรณ์ในสไตล์นีโอ-โกธิค งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม ภายในประดิษฐานรู ป
นักบุญองค์สาํ คัญต่างๆ เช่น นักบุญเซนต์ ปี เตอร์, เซนต์ปอลล์ แลว้ นําชมกําแพงหินโบราณยุคคริสต์ศตวรรษ
ที่ 13 ทีส่ ร้างรายลอ้ มเมืองเก่าทีค่ งความอัศจรรย์ของภาพพระแม่มารีทไ่ี ม่ถูกเผาทําลายเมือ่ ไฟไหมค้ รัง้ ใหญ่ในปี
ค.ศ. 1731 ผ่านชมโบสถ์เซนต์มาร์ค (CHURCH OF ST. MARK) ทีโ่ ดดเด่นด้วยหลังคาที่มีการปูกระเบื้อง
เป็ นสีแดงขาวลวดลายตราหมากรุกซึ่ง เป็ นสัญลักษณ์ของโครเอเชีย แลว้ อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อ
สิ น ค้า และของที่ ร ะลึ ก ในย่ า นการค้า ออกเดิ น ทางสู่ เ มื อ งพลิ ท วิ ต เซ่
(PLITVICE)
แห่งแควน้ ISTRIA & KVARNER นําท่านเข้าสู่อทุ ยาน
แห่งชาติพลิทวิตเซ่ (PLITVICE LAKE NATIONAL PARK / 2 ชม.)
หนึ่งในอุทยานแห่งชาติทง่ี ดงามแห่งหนึ่งของยุโรป และยังได้รบั การประกาศให้
เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1979 ระหว่างทางหากมีเวลาเพียงพอ
แวะชมหมูบ่ า้ นเก่าแก่แต่แสนสวย หมู่บา้ น RASTOKE ทีม่ นี าํ้ ตกและลําธารรายลอ้ ม (กลางเดือนตุลาคมมีนาคม อาจจะมืดก่อน คงจะต้องผ่านไป) / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม JEZERO หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พลิทวิตเซ่ – โทรเจียร์ – สปลิท
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
ชมความงามของอุทยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่ ซึ่งมีพ้ นื ที่ประมาณ 29,482 เฮคเตอร์ หรือ
ประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 223 ตารางกิโลเมตรเป็ นพื้นที่ป่า พื้นนํา้ ครอบคลุม
ประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยทะเลสาบสีเทอร์คอยซ์ถงึ 16 แห่งทีม่ คี วาม
งดงามแตกต่ างกันไป ชมความงดงามของธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ ชมนํา้ ตก และ
ทะเลสาบมากมายหลายแห่ง และยังอุดมไปด้วยพันธุไ์ ม้นานาชนิดถึงประมาณ 1,146 สายพันธุ ์
นําท่านสู่ LOWER LAKE โดยล่องเรือข้ามทะเลสาบ JEZERO KOZJAK ซึง่ เป็ นทะเลสาบทีใ่ หญ่ทส่ี ุดใน
อุทยานแห่งนี้ อีกทัง้ ยังเป็ นทะเลสาบทีเ่ ชื่อมระหว่างอุทยานตอนล่างขึ้นสู่ทะเลสาบชัน้ บนของอุทยาน LOWER
ั งดงามและอลังการของ LOWER LAKE ทีป่ ระกอบด้วย
& UPPER LAKE เพลิดเพลินกับธรรมชาติอน
ทะเลสาบ MILANOVAC, GAVANOVAC และ KALUDEROVAC เป็ นต้น นําท่านเดินชมทะเลสาบ
ต่างๆ ตามทางเดินสะพานไมท้ เ่ี ชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้าด้วยกัน แลว้ เดินสู่ VELIKI SLIP ชมนํา้ ตกทีใ่ หญ่
ทีส่ ุดในอุทยานฯ มีความสูงถึง 70 เมตร
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เดินทางสู่เมืองโทรเจียร์ (TROGIR / 3 ชม.) เกาะเล็กๆ ที่เป็ นอู่อารยธรรมกรีกโบราณมาตัง้ แต่ 380 ปี ก่อน
คริสตกาล ต่อมาถูกปกครองโดย TRAGURIUM และโรมัน มีการอนุรกั ษ์ความเป็ น
เมืองเก่า ไม่ว่าจะเป็ นจัตุรสั กําแพงเมือง และป้ อมปราการไว้เป็ นอย่างดีจนได้รบั การยก
ย่องจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1997 นําเดินชม
ภายในเขตเมือ งเก่ า ที่เ ป็ น สถาปัต ยกรรมสไตล์ก รีก -โรมัน โบราณ เช่ น ประตู เ มือ ง
(KOPNENA VRATA) ทีม
่ กี ารบูรณะขึ้นใหม่ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 หอนาฬกิ า สมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 14 ชมมหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ (CATHEDRAL OF ST.LAWRENCE) ที่สร้างขึ้นใน
คริสต์ศตวรรษที่ 12 ในรูปแบบของศิลปะแบบโรมันเนสก์ โดยมีสงิ โต, อดัม & อีฟ และรูปสลักนักบุญองค์
สําคัญต่างๆ แลว้ ออกเดินทางสู่เมืองสปลิท (SPLIT / 20 นาที) เมืองใหญ่อนั ดับ 2 รองจากซาเกรบ ซึง่ อยู่ใน
แคว้น DALMATIA ซึง่ เป็ นต้นกําเนิดของสุนขั พันธุด์ ลั มาเชี่ยนที่โด่งดัง นําท่านเทีย่ วชมตัวเมืองสปลิททีส่ ร้าง
รายลอ้ มพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน ศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือน
เก่าแก่ต่างๆ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม PRESIDENT หรือระดับเดียวกัน
สปลิท – ดูบรอฟนิ ค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําเข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (DIOCLETIAN PALACE) ทีป่ ระทับ
ของจักรพรรดิดคิ ลีโอเธี่ยนแห่งเมืองเวนิส ที่แผ่ขยายอาณาเขตจากเวนิสสู่
เมืองสปลิทในยุคโรมันโบราณ ท่านจะได้พบเห็นสถาปัตยกรรมหรือลาน
กว้างทีม่ เี สาสไตล์โรมันเรียงราย ภายในพระราชวังประกอบไปด้วยทางเข้า
หลัก หรือ GOLDEN GATE, มหาวิหาร เทพเจ้าจูปิเตอร์, โบสถ์แห่ง
เทพวีนสั , วิหารดอมนิอุส (CATHEDRAL OF ST.DOMNIUS) ที่จดั เรียงรายกันอย่างลงตัว ชมย่าน
PEOPLE SQUARE ศู นย์กลางทางธุ รกิจ และการบริหาร จากเมือ
่ สมัยศตวรรษที่ 15 และสิ่งก่อสร้างที่มี
ชื่อเสียง เช่น รูปภาพแกะสลักสมัยVENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE
TOWN HALL ทีส
่ ร้างขึ้นในศตวรรษ 15 เดินเล่นชมเมือง และช้อปปิ้ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (เมนู หอยนางรมทีโ่ ด่งดังของแถบนี้)
นํา ท่ า นเดิน ทางสู่ เ มื อ งมรดกโลกดู บ รอฟนิ ค (DUBROVNIK / 3 ชม.
20 นาที) ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศริมชายฝัง่ ทะเล ที่มบี า้ นเรือนหลังคา
กระเบื้องสีแสด สลับตามแนวชายฝัง่ เป็ นระยะๆ ถึงเมืองดูบรอฟนิค นํ าท่าน
นัง่ กระเช้าไฟฟ้ าที่ได้รบั การเปิ ดให้บริการหลังจากที่โดนทําลายลงไปใน
สงคราม YUGOSLAVIA WAR ในปี ค.ศ. 1991 ซึ่งท่านจะได้บนั ทึกภาพ
ตัวเมืองเก่าจากจุดพาโนรามาได้ในแบบ POSTCARD VIEW อย่างทีท่ ่านใฝ่ ฝนั จะได้เห็น
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม PRESIDENT หรือระดับเดียวกัน
ท่านทีไ่ ม่รบั ประทานหอยนางรมสด โปรดแจ้งตอนจองทัวร์
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ดูบรอฟนิ ค – แคฟทัท – โคทอร์ (มอนเตเนโกร) – บุดวา
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําชมเมืองดูบรอฟนิ ค ซึ่งตัง้ อยู่ตอนใต้ของประเทศ พรมแดนติดต่อกับประเทศบอสเนีย
เฮอร์เซโกวีน่า เมืองที่สวยงามอันดับต้นๆของโลก แต่ถูกทําลายเสียหายไปมากจากทหาร
ยูโกสลาฟ ปี ค.ศ. 1995 ยูเนสโก้และสหภาพยุโรปได้ร่วมบูรณะซ่อมแซมเมืองขึ้นใหม่ใน
ระยะเวลาอันสัน้ ปัจจุบนั กลับมาสวยงามอีกครัง้ และมีการส่งเสริมให้เป็ นมรดกโลกอีกเมือง
หนึ่ง เข้าชม THE CATHEDRAL TREASURY หนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ท่เี ก็บสะสม
โบราณวัตถุของพ่อค้าทีล่ อ่ งเรือไปค้าขายกับเมืองต่างๆ ในอดีต เข้าชม RECTOR’S PALACE ศูนย์กลางการ
บริหารเมืองดูบรอฟนิค ในอดีตที่ได้รบั อิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีก – โรมัน และต่อเนื่องมาถึงยุคสมัยของ
เวนิส มีเวลาให้ท่านเดินเล่นบนกําแพงเมือง จากนัน้ ให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึก อาทิ เสื้อยืด ผ้าลูกไม้ปกั จาก
ตลาดนัดกลางเมือง
นําท่านสูเ่ มืองแคฟทัท (CAVTAT / 1 ชม.) เพลิดเพลินกับความงดงามของท้องทะเลสีคราม ทัศนียภาพแสน
งดงามของกําแพงเมืองและป้ อมปราการริมทะเล เมืองน้อยน่ารักริมฝัง่ ทะเลทีม่ ปี ระชากรเพียง 2,000 คน ซึง่ ใน
อดีตเคยถูกปกครองโดยพวกโรมัน EPIDAURUM ก่อนที่จะถูกรุกรานและทําลายโดยพวก AVARS ใน
คริสศตวรรษที่ 7 ตามอัธยาศัยกับการเดินเล่นริมหาด หรือเลือกซื้อของทีร่ ะลึก อาทิ เสื้อยืด ผ้าลูกไม้ปัก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเดินทางเลียบชายฝัง่ ทะเลของอ่าวโคทอร์ ประเทศมอนเตเนโกร ระหว่างทางท่านจะชื่นชมกับทัศนียภาพ
ของภูเขาที่โอบลอ้ มผืนนํา้ เอาไว้เหมือนเช่นฟยอร์ดในนอรเวย์ ผ่านชมเมือง
โคทอร์ (KOTOR) เมือ งสํา คัญ ทางการค้า ทางทะเลของพวกเวเนเชีย น
สมัยก่อน ตัวเมืองลอ้ มรอบด้วยกําแพงที่มคี วามยาว 5 กิโลเมตร จากนัน้
ออกเดินทางเลียบชายหาดบุดวาริเวียร่ า สู่เมือ งบุดวา (BUDVA) เมือง
ตากอากาศที่มชี ่ือเสียงที่สุดบนเขตชายฝัง่ ทะเลอาเดรียติค ที่มกี ารสร้าง
กําแพงเมืองลอ้ มรอบอย่างดี ตัง้ แต่สมัยที่ชาวเวนิส มาปกครองเพือ่ ป้ องกันการรุกรานจากจักรวรรดิออตโตมัน
ซึ่งมีความสวยงาม เพราะสร้างโดยชาวเวนิส
นําชมย่านเมืองเก่ า (OLD TOWN)
(VENETIANS) ซึ่งมาปกครองดินแดนแถบนี้ถึงเกือบ 400 ปี เมืองนี้ได้กลายเป็ นเมือง
ท่องเที่ยวที่โ ด่ ง ดังมาตัง้ แต่ ยุ คยู โกสลาเวียจนกระทัง่ ปัจ จุบนั มีช่ือเสียงในเรื่องชายหาดที่
สวยงามเหมาะแก่การว่ายนํา้ และอาบแดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนุ กสนานครึกครื้นยาม
ราตรีทไ่ี ม่แพ้ทใ่ี ด
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม SPLENDID หรือระดับเดียวกัน
บุดวา – เวอร์ปาซา – พอดกอร์ริซา – เวียนนา (ออสเตรีย)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางผ่านเมืองเวอร์ปาซาร์ (VIRPAZAR) ซึง่ เป็ นอุทยานแห่งชาติของ
(LAKE
มอนเตเนโกร แวะบันทึกภาพความงามของทะเลสาบสกาดา
SKADA)
ซึ่งเป็ นทะเลสาบใหญ่ท่สี ุดบนคาบสมุทรบอลข่านและยังเป็ น
ทะเลสาบกัน้ พรมแดนระหว่างประเทศมอนเตเนโกรและประเทศแอลเบเนียอีก
ด้วย ซึง่ ชื่อทะเลสาบสกาดา (LAKE SKADA) ก็มาจากชื่อเมือง
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ทางตอนเหนือของประเทศแอลแบเนียนัน่ เอง จากนัน้ พาท่านเดินทางต่อสู่เมืองพอดกอร์ริซ่า
(PODGORICA) เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกร นําท่านชมเมืองพอดกอร์รซ
ิ ่า (PODGORICA )
เมืองหลวงและตัง้ อยู่ตรงกลางของประเทศมอนเตเนโกร เมืองนี้ตงั้ อยู่บนทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ เป็ นทีบ่ รรจบกันของ
แม่นาํ้ Ribnica และ แม่นาํ้ Moraca อีกทัง้ ยังเป็ นที่บรรจบกันของที่ราบอุดมสมบูรณ์ Zeta และที่ราบ
Bjelopavlici Valley เมืองนี้เคยตกอยู่ในอํานาจของอาณาจักรออตโตมาน (ตุรกี) ซึง่ นัน
่ ทําให้สามารถเห็น
สถาปัตยกรรมทีถ่ อื กําเนิดในยุคออตโตมานได้โดยทัว่ ไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / จากนัน้ นําท่านสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยเทีย่ วบินที่ OS 728
ถึงสนามบินกรุงเวียนนา (VIENNA) นครหลวงของออสเตรีย หลังพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองแลว้ เดินทางเข้าสู่
ตัวเมืองเวียนนา
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน
เทีย่ วบินเข้าเวียนนามีวนั ละเทีย่ วเดียวเท่านัน้ การมาพักค้างคืนทีเ่ วียนนาจึงน่าจะดีกว่า/ ตลอดทางไม่มอี ะไรช้อป

20.15 น.

เวียนนา – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมความงามของสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ รอบถนนวงแหวน
อดีตกําแพงเมืองชัน้ ในของเวียนนาทีร่ ายลอ้ มไปด้วยอาคารสําคัญๆ อาทิ โรง
ละครโอเปร่า, พระราชวังหลวง, รัฐสภา, ศาลาว่าการเมือง ฯลฯ นําท่านเก็บ
ภาพเป็ นที่ระลึกกับอนุ สาวรียข์ องท่านโจฮันส์ สเตร้าท์ จูเนี ยร์ บิดาแห่ง
เวียนนาวอลทซ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นําท่านสู่ย่านการค้าใหญ่ของเวียนนาบนถนนคาร์ทเนอร์ (KARTNER STRASSE) ย่านช้อปปิ้ งหลักของ
เวียนนา ซึ่งท่านสามารถใช้เวลาเดินชมสินค้านานาชนิด รวมทัง้ สินค้าแบรนด์เนม แบบกระเป๋ า LOUIS
ิ า ROLEX, PATEX PHILLIPE ฯลฯ หรือชมความงามของ
VUITTION, PRADA, CHANEL นาฬก
โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่ นในศิลปะแบบโกธิค ใจกลางเมืองหรืออาจใช้เวลาว่างทดลองชิมเวียนนาคอฟฟี่ ท่ขี ้ นึ ชื่อ
นําท่านสู่สนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยเทีย่ วบินที่ OS 015

วันที่สิบ
11.15 น.

กรุงเทพ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )

เทีย่ ง
บ่าย

++++++++++++++++++++++ แกรนด์โครเอเชีย ..28/06/17

** คณะทีเ่ ดินทางกลับวันอืน่ ทีไ่ ม่ใช่คนื วันเสาร์จะเป็ น OS 025 ออกจากเวียนนา 23.20 น. ถึงกรุงเทพฯ 14.20น. มีอาหารคํา่
บริการก่อนไปสนามบิน
หมายเหตุ หากโรงแรมในเมืองที่จะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการนําท่านเข้าพักเมืองใกล ้เคียง และโรงแรมดีมมี าตรฐานระดับเดียวกัน

แกรนด์ โครเอเชีย (โครเอเชีย– สโลวีเนีย - ออสเตรีย - มอนเตเนโกร 10 วัน) OS หน้ า 7

กําหนดการเดินทาง
หมายเหตุ
-กลางมิถนุ ายน-ต้นกันยายน อากาศร้อนมาก
-ธันวาคม-กุมภาพันธ์ อากาศหนาว และพลิทวิตเซ่ปิด งดจัด
*บริษทั ต้องกราบขออภัยท่านที่จะต้องแจ้งข้อมูลอย่างตรงไป-ตรงมาแก่ท่าน เพือ่ ความชัดเจนและถูกต้อง
อัตราค่าบริการ **กรุณารีบจอง และส่งสําเนาพาสปอร์ต เพือ่ จองคิววีซ่าเพราะคิวแน่ นมาก **
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ
.-บาท
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ
.-บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม) ราคาท่านละ
.-บาท
พักห้องเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
.-บาท
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีหอ้ ง 3 เตียง ส่วนใหญ่เป็ นเตียงเสริม หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนํ าว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
๋ วไม่สามารถเปลี่ยนได้ทกุ กรณี
** ตัวกรุ
๋ ป๊ เมื่อออกตัวแล้
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับแบบหมูค่ ณะ
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าใบใหญ่ 1 ใบ ไม่เกิน 23 กก.
- ค่าทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานจากบริษทั
- ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
- ค่ารถรับ-ส่งตามรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่าทิปขนกระเป๋ าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
- ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
- นํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด/วัน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท
(ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทวั ่ ไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุม้ ครองแต่อบุ ตั ิเหตุ เป็ นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็ นหมื่นหัว และเบี้ย
ประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิต้ เี รามีซ้ ือประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่ วยจากการ
เดินทางจากอุบตั เิ หตุหรือสาเหตุอน่ื ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุม้ ครองได้มากกว่าทัวร์ทวั ่ ไป ยกเว้นโรคประจําตัวหรือโรค
ร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง
**ชัน้ ทัศนาจร กระเป๋ าขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ 23 กก. (หากมีใบที่ 2 คิด 150 ยูโร / 6,300 บาท)
**ชัน้ ธุรกิจ กระเป๋ าขึ้นเครื่องได้ 2 ใบๆ ละ 32 กก. (หากมีใบที่ 3 คิด 150 ยูโร / 6,300 บาท)
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์,ค่าอาหาร-เครื่องดืม่ พิเศษ,ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษทั
- ค่าสัมภาระที่มีน้ํ าหนักเกิน 23 กก.
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 10 วัน
- **กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน
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การยกเลิ ก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ -ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่คอื กฏเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากทีส่ ุดเพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ ไม่ใช่จาก
ความเดือดร้อนของลูกค้า
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
อย่างน้อย 20 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การ
ประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
-บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยอันเกิดจากการเมือง, ภัยสงคราม, ภัยธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเทีย่ วนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี
ทีท่ ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทาง
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้ ออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บคุ คลซึง่ สงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที)่
- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกลเ้ คียงกัน และไม่อนุญาติให้ท่านนําสิง่ เหล่านี้มา
ตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานฑูตออสเตรียเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,000 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยีน่ วีซ่าแลว้ ) ในกรณีทต่ี อ้ ง
ยืน่ วีซ่าโครเอเชียเพิม่ ต้องจ่ายเพิม่ 3,000 บาท (ปัจจุบนั ยืน่ ทีเ่ ดียว)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ น่ื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่
แล้วไม่เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูอ้ น่ื ให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่)
**บริษทั ฯ ต้องขออนุ ญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คอื ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
หายไปมากมายมหาศาล แต่ท่เี ราจําเป็ นต้องทําก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพื่อนร่วมทางที่ดี เที่ยวแล้วมีความสุข คุม้ ค่ากับเงิน
และเวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพือ่ นร่วมทางดังกล่าว ท่านจะเที่ยวสนุ กหรือไม่ ลองคิดดู)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 4 เดือน(เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่มเี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่ (เส้นทางนี้ไม่เหมาะกับเด็ก)
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- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่ วมกัน
สถานทีเ่ ทีย่ วบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่ วแบบสบายๆ และไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอืน่ )
- ในกรณีบางเมืองมีงานประชุมใหญ่ หรือมีงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่แลว้ โรงแรมเต็มมากๆ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายไป
พักเมืองใกล ้เคียง
- ในกรณี ท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยันการ
เดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
เอกสารยื่นวีซ่าออสเตรีย (จํานวน 1 ชุด)
*ท่านทีเ่ คยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ ายขายก่อนจองทัวร์
**กรณีทท่ี ่านมีวซี ่าแล ้ว และไม่รู ้ หรือไม่แน่ใจว่าวีซ่าทีม่ ยี งั สามารถใช้เดินทางได้หรือไม่ กรุณาส่งหน้าวีซ่าแจ้งให้ทางบริษทั ทราบ
เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องใช้ได้หรือไม่
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ทีเ่ หลืออายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ทย่ี งั ไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป
โปรดตรวจดูอย่างละเอียด และหนังสือเดินทางมีการชํารุด เช่น รอยเย็บพาสปอร์ตฉีกขาด มีรอยติดกาวไม่สามารถใช้ได้
ทุกกรณี
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน,
ห้ามสวมต่างหูและตกแต่งภาพ พื้นหลังฉากสีขาวเท่านั้น ขนาด 3.5 X 4.5
เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่ 80% ของพื้นที่ ต้องรวบผม
ให้เห็นใบหูและคิ้วทัง้ 2 ข้างและต้องเห็นไหล่ทง้ั 2 ข้าง จํานวน 2 รูป
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
3. หลักฐานการทํางาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “To whom it
may concern” แทนการใช้ช่อื ของแต่ละสถานทูต)
- เจ้าของบริษทั : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษทั ฯ, หนังสือจดทะเบียนห้าง
หุน้ ส่วน (ต้องมีอายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- เจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ. 4), พค. 0403)
- พนักงานบริษทั ฯ : ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากสถานทีท่ าํ งานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุวนั ทีอ่ อกจดหมาย ตําแหน่ง
อัตราเงินเดือน วันเข้าทํางานและวันทีอ่ นุญาตให้ลางาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- ข้าราชการ:ใช้หนังสือรับรองตําแหน่งจากหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ(ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- นักเรียน/นักศึกษา: หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ระบุชน้ั เรียน วันที่เดินทางและวันที่ออกหนังสือ
ฉบับภาษาอังกฤษ
- ประกอบอาชีพอิสระ: ใช้เอกสารการเสียภาษี พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน

แกรนด์ โครเอเชีย (โครเอเชีย– สโลวีเนีย - ออสเตรีย - มอนเตเนโกร 10 วัน) OS หน้ า 10

4. หลักฐานการเงิน
รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 3 เดือนจากธนาคารหรือสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ 3 เดือนติดต่อกัน
ถ้าบุคคลที่ขอวีซ่ามีอาชีพต้องมีรายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 3 เดือนจากธนาคารยื่นประกอบด้วยทุกกรณี
กรณี ให้บคุ คลในครอบครัวเดียวกัน รับรองค่าใช้จ่ายให้กบั ผูเ้ ดินทางต้องมี สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทางและ
ผูร้ บั รองค่าใช้จ่ายเพือ่ แสดงความสัมพันธ์
5. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิม่ เติมกรณีอน่ื ๆ
6. สําเนาทะเบียนบ้าน / สูตบิ ตั ร (สําหรับเด็กตํา่ กว่า 20 ปี บริบูรณ์)
7. หนังสือยินยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศ (ในกรณีเด็กอายุตาํ ่ กว่า 20 ปี บริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่)
** ต้องไปขอหนังสือยินยอมจากทีว่ า่ การเขตหรืออําเภอเท่านัน้ และระบุช่อื บุคคลทีเ่ ด็กจะเดินทางไปด้วยและ
ความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางทีม่ ตี ่อเด็ก พร้อมสําเนาหนังสือเดินทางและสําเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
**กรณีบตุ รอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตรและเอกสารการ
หย่าร้างต้องมีข ้อความระบุวา่ มีอาํ นาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
**กรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์มอื ถือของทุกท่านให้ทราบ เพือ่ สะดวกในการกรอกเอกสารยืน่ วีซา่ และการติดต่อ
- การพิจารณาว่าจะได้รบั วีซ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดแี ละถูกต้อง จะ
ช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น
- สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาและทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องขอวีซ่าทีป่ ระเทศทีต่ นเองพํานักอยู่เท่านัน้
- กรณีท่ผี ูเ้ ดินทางต้องใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ระหว่างการยื่นวีซ่า กรุณาแจ้งบริษทั ให้ทราบก่อนล่วงหน้าก่อนการยื่น
วีซ่า และกรณีทท่ี ่านต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยื่นวีซ่า หรือนําหนังสือเดินทางกลับมายื่นวีซ่าไม่ทนั ท่านจะต้องทํา
การยืน่ วีซ่าเดีย่ ว

