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วันแรก กรุ งเทพฯ - อิสตันบูล
20.00 น.

23.20 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ บริ เวณผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 นาท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ อสิ ตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิซแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK69

วันที่สอง อิสตันบูล - กรุงซาเกรบ - โอพาเทีย
05.00 น.
เดินทางถึงอิสตันบูล (แวะเปลี่ยนเครื่ อง)
07.15 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงซาเกรบ (Zagreb) ประเทศโครเอเชีย เที่ยวบินที่ TK1053
08.35 น.
เดินทางถึง สนามบิน Zagreb Airport หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสัมภาระ
เรี ยบร้อย นาท่านเดินทางสู่ กรุ งซาเกรบ (Zagreb) ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี ผ่านจัตุรัสที่มีรูปปั้ น
ของนายพล “บานโจซิฟ เจลาซิค” (Ban Josip Jelacic) ที่เป็ นวีรบุรุษของประเทศ นาทหารชาวโครแอตต่อ
ต้านฮังการี ในสมัยต้นศตวรรษที่ 19 ต่อด้วยเดินชมเขตเมืองเก่าตอนบนและตอนล่าง ที่เชื่อมกันด้วยรถราง
Funicular ที่ มี ค วามยาวสั้ นที่ สุ ด ในยุ โ รป น าท่ า นนั่ ง รถรางสู่ เมื อ งตอนบน ของกรุ งซาเกรบ ผ่ า น

ชมประตูเมืองเก่า ป้อมปราการโบราณและโบสถ์ เซนต์ มาร์ ก(St. Mark) ที่ต้ งั อยูใ่ นเขตที่ทาการรัฐบาล โดย
โบสถ์แห่ งนี้ มีหลังคาที่โดดเด่น ไม่ซ้ าใคร นาท่านเดินชมเมืองตอนบนผ่าน ประตูหิน (Stone Gate) ที่เคย
เหตุการณ์ไฟไหม้ในอดีต แต่มีรูปของพระแม่มารี ยงั คงเหลืออยู่เพียงสิ่ งเดียว เป็ นความมหัศจรรย์ที่รูปของ
พระแม่มารี ไม่โดนไฟไหม้ ทาให้ปัจจุบนั ชาวพื้นเมืองนิยมมาไหว้บูชาหรื อขอบคุณกับสิ่ งปาฏิหาริ ย ์ ที่เคยขอ
แล้วได้ดงั่ ที่ตอ้ งการ สังเกตจากแผ่นหิ นที่ติด โดยรอบ จะสลักคาว่า “HVALA” ที่แปลว่า ขอบคุณ ในภาษา
ท้องถิ่น จากนั้นนาท่ านชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ที่มีสีสันสดใส ขายไม้
ดอก ไม้ประดับ, ผลไม้ราคาถูกและผ้าลูกไม้สวยแบบต่างๆ จนได้เวลาอันสมควร นาท่านเข้าชมภายใน มหา
วิหาร เซนต์ สตีเฟ่ น (St. Stephen’s Cathedral) โบสถ์คาทอลิกประจาเมืองซาเกรบ พร้อมรับฟั งเรื่ องเล่า

ทางประวัติศาสตร์ ที่สาคัญของโบสถ์ เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้ อสิ นค้าและของที่ระลึกใน
ย่านการค้าเทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่ าย นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอพาเทีย OPATIJA เมืองท่าตากอากาศสุ ดหรู ของโครเอเชียที่โด่งดังเป็ นที่
รู ้จกั มาหลายร้อยปี โอปาเทียร์เป็ นเมืองท่าที่เติบโตมาจากหมู่บา้ นประมงเล็ก ๆ ในยุคกลางก่อนจะได้รับการ
พัฒนาให้เป็ นเมืองรี สอร์ทหรู ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 19 เมื่อเหล่าเศรษฐีจากเมืองริ เยกา (Rijeka) ที่อยูใ่ กล้ๆ
เริ่ มย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐาน มีการสร้างวิลลาและบ้านพักตากอากาศหรู หรา เรี ยงกันไปตามชายฝั่งทะเลสาเหตุที่
ทาให้เมืองนี้ได้รับความนิยม นอกจากภูมิประเทศของตัวเมืองที่ทอดยาวไปตามชายฝั่งทะเลเอเดีรยติก
มองออกไปเห็ นทะเลงดงาม เมื องโอปาเที ย ร์ รุ่งเรื องถึ งขี ดสุ ด ในช่ วงที่ จกั รวรรดิ ออสเตรี ย เรื องอานาจ
ราชวงศ์ฮบั ส์บูร์กก็ทรงโปรดเสด็จมาพักผ่อนที่เมืองนี้เช่นกัน
เย็น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั เมืองโอพาเทีย Grand Hotel Adriatic หรื อ เทียบเท่ า

วันทีส่ าม

อุทยานแห่ งยาติพลิตวีเซ่ - ซาดาร์

เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเข้ าชมอุทยานแห่ งยาติพลิตวีเซ่ PLITVICKA NATIONAL PARK ชมความงดงามของอุทยาน
ได้รับเป็ นมรดกโลกในปี 1979 มีทะเลบสาบ ที่มีจานวนทั้งหมด 16 แห่ ง เชื่อต่อกัน และเนื่ องจากสภาพภูมิ
ประเทศเป็ นเทือกเขาที่มีระดับสู งต่าไม่เท่ากัน ทะเลสาบย่อย ๆจึงวางตัวลงย่อนกันตามเนินเขา น้ าที่ไหลไป
มาระหว่ า งทะเลสาบจึ งกลายเป็ นน้ าตกให ญ่ น้ อ ยสวย งาม มาก สี ของน้ าในทะเลสา บ ยั ง

แตกต่างกันออกไปตามแต่ละพื้นที่ ช่ วงฤดู และช่ วงเวลาในแต่ละวัน ทั้งน้ าสี เขียว สี ฟ้า สี คราม สี เทา
สะท้อนแร่ ธาตุสิ่งมีชีวิตภายในแม่น้ าแต่ละช่วง ให้ท่านเก็บภาพประทับกับความสวยงามของธรรมชาติ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้ องถิ่น
บ่ าย นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar) โครเอเชียเมืองที่มีประวัติศำสตร์ มำกว่ำ 3,000 ปี และเป็ น
เมืองท่ำสำคัญของทะเลเอเดรี ยติค ที่มีบทบำทมำตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงปัจจุบนั อดีตเมืองหลวงเก่ำของ
ภูมิภำคดัลเมเชีย (Dalmatia) ที่ปัจจุบนั ได้กลำยเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมอันเก่ำแก่

มำตั้งแต่สมัยโรมันอีกด้วย นอกจำกนี้แล้วเมืองหลวงเก่ำแห่งนี้ยงั เป็ นที่รู้จกั กันในหมู่ชำวเรื อที่มำค้ำขำยใน
แถบนี้ เนื่องจำกเคยเป็ นศูนย์กลำงทำงด้ำนกำรค้ำขำยมำตั้งแต่สมัยอดีต นำท่ำนชมโรมันฟอรัม (Roman
Forum) ลำนประชุมกลำงเมือง ที่ปัจจุบนั หลงเหลือเพียงแค่ซำกปรักหักพัง ซึ่งถือว่ำเป็ นสิ่ งก่อสร้ำงที่มีขนำด
ที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งตะวันออกของทะเลเอเดรี ยติก (Adriatic Sea) นำท่ำนชมโบสถ์ เซนต์ โดแนท (St. Donatus
Church) ซึ่งตั้งอยูบ่ ริ เวณเดียวกันกับโรมันฟอรัม ซึ่งเป็ นโบสถ์ไบเซนไทน์ที่ใหญ่ที่สุดในดัลเมเทีย ซึ่งถูก
สร้ำงขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9 โดยตัวอำคำรนั้นสร้ำงแบบหลังคำทรงกลม ใช้งำนสำหรับพิธีกรรมทำงศำสนำ
ปัจจุบนั ได้กลำยเป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองซำดำร์ไปแล้วด้วย ถัดไปใกล้ๆกันจะเป็ น โบสถ์ เซนต์ แมรี่
(St. Mary's Church) ซึ่งปัจจุบนั ได้กลำยเป็ นพิพิธภัณฑ์สำหรับกำรเก็บงำนศิลปะ วัตถุโบรำณที่มีควำมสำคัญ
ทำงศำสนำ นำท่ำนชมมหาวิหารเซนต์ อนาตาเซีย (St. Anastasia Cathedral) คริ สตจักรนิกำย
โรมันคำทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในดัลเมเทีย ซึ่งถูกสร้ำงขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 4 ถึง 5 เป็ นประจำเมืองซำดำร์ แม้วำ่
มหำวิหำรจะผ่ำนกำรถูกทำลำยในสงครำมมำแล้วก็ตำม

เย็น
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารท้ องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั เมืองซาดาร์ KOLOVARE HOTEL หรื อ เทียบเท่ า

วันทีส่ ี่ โทรเกียร์ – มหาวิหารเซ็นต์ ลอว์ เรนซ์ – สปลิท-พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
น าท่ านสู่ “เมื องโทรเกีย ร์ ” (Trogir) (ระยะทาง 214
กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทาง 2.30 ชั่วโมง) เมืองสวยที่
เป็ นมรดกโลก ระหว่างทางผ่านชมเมืองที่มีสภาพเป็ น
เกาะอยู่โดดเดี่ยวสวยงามมีชื่อเสี ยงของโครเอเชีย คือ
“เมื อ งพรี โ มสเตน” (Primosten) ซึ่ ง เป็ นเมื อ งเล็ก ที่
สวยงามและเป็ นเกาะเล็กๆ ในสมัยก่อนมีคนยกย่อง
ให้ชาวเมืองนี้เป็ นชาวเมืองที่มีความอดทนมาก ต่อการ
ใช้ชีวิตเนื่องจากภูมิประเทศเป็ นภูเขาหิ นแต่ยงั อุตสาหะปลูกพืชและทาการเกษตรกรรม
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้ องถิ่น
บ่ าย นาท่านชมเขตเมื องเก่ าโทรเกียร์ ที่มีสถาปั ตยกรรมในสไตล์ กรี ก – โรมันโบราณ อาทิเช่น ประตู
เมืองเก่าที่ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่ 16 , หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14 ผ่านชมมหาวิหาร
เซ็นต์ ลอว์ เรนซ์ (St. Lawrence Cathedral) ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิ บปี ที่มีความ

งดงามด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก มีรูปปั้ นสิ งโต อดัม & อีฟและรู ปสลักนักบุญเซนต์ลอว์เรนซ์
องค์สาคัญ ที่ผสู ้ ร้างมหาวิหารแห่ งนี้อุทิศให้ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่า เลือกซื้อสิ นค้าท้องถิ่นที่ระลึก
มากมายในเขตเมืองเก่ าโทรเกี ยร์ แห่ งนี้ ไแวลอนสมควรนาท่านเดิ นทางสู่ เมื องสปลิท (Split) เมืองใหญ่
อันดับ 2 ของประเทศโครเอเชีย มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ว่ามีการตั้งถิ่นฐานของชนพื้นเมืองตั้งแต่สมัย
กรี กโบราณ แต่มามีบทบาทสาคัญในหน้าประวัติศาสตร์คือ เป็ นที่ต้ งั ของ "พระราชวังดิโอเคลเชี่ยน" ที่สร้าง
ขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิดิโอเคลเชี่ยนแห่ ง จักรวรรดิโรมันผูท้ ี่เริ่ มถ่ายโอนยุคสมัยของจักรวรรดิ
โรมันตะวันตกสู่ โรมันตะวันออก ในปั จจุบนั เมืองสปลิทเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ที่สาคัญ
ของประเทศโครเอเชี ยและยังคงเป็ นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวทางด้านทะเลของประเทศโครเอเชียด้วย
เนื่องจากมีท่าเรื อที่ใช้ในการเดินทางไปเกาะแก่งที่มีชื่อเสี ยงของโครเอเชีย เช่น เกาะบราค ที่มีหินคุณภาพสู ง
ที่นาไปใช้สร้างทาเนี ยบขาวสหรัฐอเมริ กา และ อาคารรัฐสภากรุ งบูดาเปสก์ (บางส่ วน) , เกาะฮวาร์ (ยูเนส
โก้) , เกาะคอร์ ชูล่าบ้านเกิดมาโคโปโล และเรื อข้ามฟากนานาชาติเชื่อมต่อกับประเทศอิตาลี (เมืองแอนโค
น่า) นาท่านชมเมืองสปลิท (Split) องค์การยูเนสโกได้ข้ ึนทะเบียนและประกาศให้เป็ นเมืองมรดกโลก ชม
ศาลาว่าการเมื องสไตล์เ รอเนซองส์ ที่สร้ างในศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรื อนเก่ าแก่ ต่างๆ ย่าน PEOPLE
SQUARE ศูนย์กลางทางธุ รกิ จและการบริ หาร เมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 อีกทั้งสิ่ งก่ อสร้ างที่มีชื่อเสี ยง เช่ น
รู ป ภาพแกะสลัก สมัย VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN HALL ที่
สร้างขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษที่ 15 และนาท่านชมตลาดค้าผลไม้และอาหารโดยรอบ จากนั้นนาท่ านชม
ด้ า นในพระราชวั ง ดิ โ อคลี เ ธี่ ย น (DIOKLETIAN
PALACE) ที่ ส ร้ า ง ขึ้ น จ า ก พ ร ะ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
จัก รพรรดิ์ ดิ โ อคลี เ ธี่ ย นที่ ต ้อ งการสร้ า งพระราชวัง
สาหรั บบั้น ปลายชี วิตของพระองค์ใ นปี 295 ซึ่ งใช้
เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี นาท่านชมห้องโถงกลาง
ซึ่ งมี ท างเดิ น ที่ เ ชื่ อ มต่ อ สู่ ห้ อ งอื่ น ๆ ชมลานกว้า ง
(PERISTYLE) ซึ่ งล้อมไว้ดว้ ยเสาหิ นแกรนิ ต 3 ด้าน
และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลัก
อย่างวิจิตรสวยงาม ชมยอดระฆังแห่ งวิหาร THE CATHEDRAL BELFRY แท่นบูชาของเซนต์โดมินสั และ
เซนต์สตาซิ อุส ซึ่ งอยู่ภายในวิหารชมจัตุรัสประชาชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรู ปปั้ นของ GREGORY
OF NIN ผูน้ าศาสนาคนสาคัญของโครเอเชียในยุคศตวรรษที่ 10 ซึ่ งเป็ นฝี มือของ IVAN MESTROVIC ช่าง
ปั้นที่มีชื่อเสี ยงของโครเอเชีย…
เย็น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั เมืองสปลิท SAN ANTONIO HOTEL หรื อ เทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า สตอน – ฟาร์ มหอยนางลม - ดูบรอฟนิค - กระเช้ าไฟฟ้า
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองสตอน (Ston) เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยง
ในเรื่ องของอาหาร ทะเลรสเลิศ นั่งเรื อชมฟาร์ มเลีย้ งหอยนางรมที่มี
ชื่ อเสี ยงโดยท่ านจะได้ ชิมหอยนางรมสดๆจากฟาร์ มพร้ อมจิบไวน์
ชั้ นดี (Oyster Farm ) ซึ่ งเมื อ งสตอนเป็ นเมื อ งที่ เ ปรี ยบเสมื อ น
ตัวแทนของประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรมยุคกลางคือ กาแพงเมือง
โบราณ ซึ่ งถูกสร้างขึ้นเพื่อล้อมรอบเมืองโดยกาแพงโบราณแห่ งนี้
ใช้เวลาในการก่อสร้างกาแพงนี้ประมาณ 200 ปี มีความยาวมากกว่า 5.5 กิโลเมตร แม้ว่าในอดีตนั้นตัวกาแพง
เคยถูกระเบิดในสงครามปี ค.ศ. 1991 เมืองสตอน (Ston) เมืองที่ต้ งั อยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือของเมือง
ดูบรอฟนิ คเป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องหอยนางรมและผลิตภัณฑ์จากหอนนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรี ยติก
และชมบรรยากาศริ มชายฝั่งทะเลที่มีบา้ นเรื อนหลังคากระเบื้องสี แสดสลับตามแนวชายฝั่งเป็ นระยะทางสู่
สตอนและหมู่บา้ นี่ สงบตั้งอยู่ริมฝั่ งบริ เวณโค้งอ่าวกว้าง ซึ่ งในอดี ตเคยตกอยู่ใต้การปกครองของโรมัน
จนกระทัง่ ถูกทาลายโดยพวกมองโกลแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1996 แต่กส็ ามารถคงอยูม่ าจนได้ถึงทุกวันนี้
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้ องถิ่น

บ่ าย นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองเมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) ได้ชื่อว่าเป็ นหนึ่ งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดใน
ยุโรป สมญานาม "ไข่ มุกแห่ งทะเลเอเดรียติก" ด้วยความลงตัวของสถาปั ตยกรรมและผังเมืองที่เป็ นระเบียบ
เป็ นเมืองที่มีอานาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และมีความเจริ ญรุ่ งเรื องทางการค้า จึงได้สร้างความยิง่ ใหญ่
ให้โดดเด่น ด้วยการตกแต่งพระราชวัง สร้างโบสถ์ วิหาร จัตุรัส น้ าพุ และบ้านเรื อนต่าง ๆ และได้รับการ
บู ร ณะและปรั บ เปลี่ ย นอย่า งงดงามตามยุค สมัย อยู่ท างตอนใต้ข องสาธารณรั ฐ โครเอเชี ย เต็ม ไปด้ว ย
ประวัติศาสตร์ และมรดกทางวัฒนธรรมมากมาย ตั้งอยูใ่ นภูมิประเทศที่ฉากหลังเป็ นเนินเขา เบื้องหน้าติดกับ
ทะเลเอเดรี ยติก มีสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ ซึ่งเมืองนี้ได้ยงั เป็ นสถานที่ถ่ายทาหนังชื่อดัง Game of Thrones ท่าน
ชมเมืองเก่ า (Old Town) ซึ่ งโอบล้อมด้วยกาแพงโบราณสู งตระหง่านในศตวรรษที่ 13 เพื่อป้ องกันภัยจาก
ศัตรู เช่น พวกอาหรับ เวเนเชียน มาชีโดเนี ยนและเซิ ร์บและในเขตเมืองเก่าประกอบด้วยสิ่ งก่อสร้างโบราณ
ซึ่ งได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก และเป็ นเขตชุมชนเริ่ มแรกที่บรรพบุรุษชาว
ดูบรอฟนิ กมาสร้างบ้านเมืองไว้ต้ งั แต่ศตวรรษที่ 7 ชมประตูเมือง (Pile Gate) ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตก ซึ่ งเป็ น
ทางเข้าหลัก ของเมืองเก่าและพื้นทางเดินถูกสร้างขึ้นจากหิ นในปี 1537 ชมน้ าพุโบราณทรงกลม (Onfrio

Fountain) เป็ นน้ าพุที่ใช้หล่อเลี้ยงประชากรในยามมีศึกสงคราม จากนั้นนาท่านชมสถานที่สาคัญต่างๆ เช่น
Franciscan Monastery และ Dominican Monastery สองวิ ห ารในสถาปั ตยกรรมรู ปแบบโกธิ ก ชม
พระราชวังเรคเตอร์ (Rector’s Palace) ให้ท่านได้อิสระถ่ายรู ปบริ เวณจัตุรัสกลางเมือง (Placa Street) ซึ่ งเป็ น
สถานที่นดั พบประกอบกิจกรรมต่างๆ ของเมืองในอดีต อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับเสาหิ นอัศวิน (Orlando

Column) หอนาฬิกา (Bell Tower) ที่ต้ งั อยู่ปลายสุ ดของถนนสายหลักสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปั ดทา
ด้วยเหล็กมีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปั ดซึ่ งเป็ นแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อนและ
รู ปปั้ นของนักบุญ St.Blaise ซึ่ งมีโบสถ์ประจาเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่ งแรกของเมืองเป็ นฉากหลังและ
โบสถ์ The Cathedral Treasury สถานที่เก็บอัฐิ ของนักบุญ St. Blaise รวมถึงภาพเขียนและชิ้นงานศิลปะวัตถุ
ล้ าค่าจานวนมากและผลิ ตเหรี ยญกษาปณ์ และทองที่ มีชื่อเสี ยง นาท่ านขึ้นกระเช้ าไฟฟ้ า (CABLE CAR
RIDE) ชมวิวพาโนรามา ของเมืองดูบรอฟนิ ค ท่านจะได้เห็นความงดงามทิวทัศน์ที่คงความเป็ นเอกลักษณ์
ของบ้านเมืองหลังคาสี สม้ และความงดงามของทะเลอาเดรี ยติก อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ
เย็น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั เมืองดรูบอฟนิค LERO HOTEL หรื อ เทียบเท่ า

วันทีห่ ก โมสตาร์ - ซาราเยโว
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
เดินทางสู่ เมืองโมสตาร์ (Mostar) เป็ นเมือง
เก่ าแก่ เ มื องหนึ่ งของประเทศบอสเนี ยฯใน
อดี ต เป็ นเมื อ งส าคัญ ของอาณาจัก รออโต
มั น ในช่ วง 1990s เกิ ดสงคราม Croat–
Bosniak ( เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ส ง ค ร า ม
บอสเนี ย) ซึ่ งเป็ นการขัดแย้งกันระหว่างชาว
บอสเนี ยฯมุสลิมกับชาวโครแอต ณ ปั จจุบนั
ในเมื อ งจะเห็ น รอยกระสุ น ที่ อ ยู่ต ามตึ ก รา
บ้านช่องต่างๆหลงเหลือจากสงครามอยู่ดว้ ย

นาท่านชมสะพาน Stari Most หรื อ Old Bridge เป็ นสถานที่สาคัญ ซึ่ งถือได้ว่าเป็ น landmark ของประเทศ
บอสเนียฯและยังเป็ นหนึ่งใน UNESCO World Heritage สะพาน Stari Most เป็ นสะพานแบบสไตล์ออโตมัน
ที่พาดผ่านแม่น้ า Neretva สะพานเก่าแก่น้ ีมีอายุถึง 427 ปี ก่อนที่จะถูกทาลายลงในช่วงสมัยคราม และพึ่งถูก
ซ่อมแซมบูรณการขึ้นมาใหม่เมื่อปี 2004 ชมบ้านตุรกี (Turkish House หรื อ Kajtaz House) และ มัสยิด Koski
Mehmed Paša Mosque ที่มีเสี ยงลือว่าด้านในสวยงามมา
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้ องถิ่น
บ่ าย นาท่านเดินทางสู่ เมือง คอนยิค ซึ่งป็ นเมืองเล็กๆ อยูต่ ิดริ มแม่น้ า ที่ลอ้ มรอบด้วยหุ บเขา ที่มีเทีอกเขา
PRENJ เป็ นฉากหลัง เมืองนี้ มีชื่อเสี ยงเรื่ องงานไม้
แกะสลั ก ชมสะพานเก่ า แก่ ที่ พ าดผ่ า นแม่ น้ า
NERETVALสร้ า งตั้ งแต่ ปี ค.ศ 1682 จากนั้ น
ระหว่างทางชมความงามของ JABLANICA LAKE
ซึ่ งเป็ นสถานี่ พกั ่ อนของนักท่องเที่ ยวช่ วงฤดู ร้อน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองซาราเยโว (Sarajevo)
เย็นรับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั เมืองซาราเยโว NOVOTEL SARAJEVO HOTEL หรื อ เทียบเท่ า

วันที่เจ็ด ซาราเยโว - อิสตันบูล
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
ซาราเยโว (Sarajevo) เป็ นเมืองที่นบั ว่าใหญ่ที่สุดในบอสเนี ยและเฮอร์ เซโกวีนา (Bosnia and Herzegovina)
ซึ่งถือได้ว่าเป็ นเมืองที่มีความสาคัญในหน้าประวัติศาสตร์โลกและยังเป็ นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจาก 3 ยุคสมัย
ท่านจะได้เห็นสถาปั ตยกรรมและวัฒนธรรมที่ยงั หลงเหลือจาก ยุคจักรวรรดิออตโตมัน, จักรวรรดิออสเตรี ยฮังการี และยูโกสลาเวีย เนื่ องจากเมื่อครั้งที่รัชทายาทลาดับที่หนึ่ งแห่ งจักรวรรดิออสเตรี ย-ฮังการี เจ้าชาย
ฟรันซ์ แฟร์ดีนนั ด์ เสด็จเยือนเมืองซาราเยโวพร้อมพระชายา (ในสมัยนั้นประเทศบอสเนียฯยังเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของจักรวรรดิออสเตรี ย-ฮังการี ) ได้ถูกลอบปลงพระชนม์ที่นี่ และเป็ นต้นเหตุนาไปสู่ สงครามโลกครั้งที่ 1
ชมสะพานลาติน หรื อ Latin Bridge ตรงนี้ คือจุดลอบปลงพระชนม์รัชทายาทลาดับที่หนึ่ งแห่ งจักรวรรดิ
ออสเตรี ย-ฮังการี อิสระให้ท่านเดินเล่นเก็บภาพตามอัธยาศัย นาท่านสู่ ยา่ น BASCACIJA จัตุรัสกลำงเมืองอัน
เก่ำแก่ซ่ ึงเป็ นศูนย์กลำงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมและยังเป็ นย่านบาร์ซาร์เก่า เต็มไปด้วยร้านค้าขายของที่
ระลึก อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อสิ นค้าตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซาราเยโว

14.20 น.
17.10 น.

ออกเดินทางสู่อิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK 1024
เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง

วันที่แปด อิสตันบูล - กรุงเทพฯ
20.05 น.
09.25 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 64
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ//กาหนดการเดินทาง
14-21 ก.ย.// 19-26 ต.ค.// 9-16 พ.ย.// 4-11 ธ.ค. 62
อัตราค่ าบริการ
ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุ 7-12 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุ 2-6 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)

ราคา / บาท
66,950
66,950
66,950
9,800
99,000-120,000

หมายเหตุ : ราคานี้เป็ นราคาพิเศษสาหรับผู้เดินทาง 25 ท่ านขึน้ ไป ไม่ มีราคาเด็ก กรณีผู้เดินทางไม่ ครบตาม
จานวน บริษัทฯ ขอเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ท่ านละ 3,900 บาท
*******ตัว๋ เป็ นตัว๋ โปรโมชั่นไม่ สามารถสะสมไมล์ได้ *******
อัตรานีร้ วม
• ตั๋วเครื่ องบิน ไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) สายการบินTURKISH AIRLINES และภาษีสนามบิน
ทุกแห่ง
• ค่าที่พกั ระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทางตามที่ระบุ
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าโครเอเชีย
• ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการทัวร์
• ค่าพาหนะในระหว่างนาเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถขับเกิน
12 ชัว่ โมง/วัน)
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ ในรายการทัวร์
• หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์และชานาญเส้นทางบริ การอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

• ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถต่างประเทศและหัวหน้าทัวร์
• ค่ า ประกัน การเดิ น ทางของบริ ษ ัท ไทยวิ ว ฒ
ั น์ ป ระกัน ภัย WORLD WILD BASIC PLAN โดย
คุม้ ครองการสู ญเสี ยชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สาหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุมากกว่า 18 ปี น้อยกว่า 75
ปี ไม่เกิน 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท –
หากมีความประสงค์ จะเพิม่ ความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสู ญหายตลอดจนความล่าช้ า
ของสั มภาระและเทีย่ วบินกรุ ณาสอบถามทางบริษัทฯ
อัตรานีไ้ ม่ รวม
• ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % กรณี ออกใบกากับภาษี
• ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น อาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
• ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ใบละ2ยูโร/ใบ/ครั้ง
• ค่าใช้จ่ายเดินทางเดินทางไป-กลับเพื่อยืน่ วีซ่าสถานทูตแต่ละแห่ง
• ค่าแปลเอกสารตามที่สถานทูตแจ้ง
เงือนไขการจองทัวร์
จองทัวร์ และชาระเงิน
กรุ ณาจองทัวร์และชาระเงินมัดจาล่วงหน้า 30,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ่งท่ าน ภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่ อง
ซึ่งเงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 20 วัน
ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่ วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
โดยไม่มีเงื่อนไข
การยกเลิก
•
แจ้ งล่วงหน้ าไม่ น้อยกว่ า 60 วัน ก่ อนการเดินทาง คืนเงินมัดจาทั้งหมด
•
แจ้ งล่วงหน้ า 45 – 59 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ ามัดจาท่ านละ 15,000 บาท
•
แจ้ งล่วงหน้ า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ ามัดจาท่ านละ 30,000 บาท
•
แจ้ งล่วงหน้ า 21 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ าใช้ จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์
•
แจ้ งล่วงหน้ า 1 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ าดาเนินการต่ างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
•
ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้ าเมือง จะไม่ มีการคืนเงินทั้งหมด
-หากท่ านยกเลิกการเดินทางอันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่ านไม่ ได้ รับการพิจารณาอนุมัติวี
ซ่ าไม่ ว่าด้ วยเหตุผลใดๆก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูตซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อม
กันทั้งหมด ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่ าวข้ างต้ นในกรณีที่ท่านไม่ แน่ ใจว่ าจะ
ได้ รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนาให้ ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ ผล
เร็วกว่ าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ปและอาจมีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม
-หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าเข้ าประเทศล่ าช้ า ไม่ ทันกาหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และ
ผลวีซ่าของท่ านไม่ ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนเงินค่ ามัดจาทั้งหมด

-บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผู้
เดินทางทราบล่ วงหน้ าก่ อน 15 วัน และขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่ องเที่ยว รวมทั้งไม่ สามารถ
รั บผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยดังนี้ การล่ าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ,
การก่ อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิ ทธิประโยชน์ ของท่ านจะได้ รับจากการซื้อประกันเพิม่ เติมแบบ WORLD
WIDE PLUS GOLD PLAN ของ บ.ไทยวิวฒ
ั น์ ประกันภัยทีร่ ะบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์ เท่ านั้นทั้งนี้
จะค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ แ ละจะรั ก ษาผลประโยชน์ ข องท่ า นไว้ ใ ห้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด และทางบริ ษั ท ฯจะไม่
รั บผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่ านถู กปฏิเสธการเข้ าเมื อง อันเนื่ องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่ คืนเงินค่ าทัวร์ ที่ท่านชาระมาแล้ว

กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Join Land )
ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Land) ลูกค้าต้องดาเนินการมา
พบคณะทัวร์ดว้ ยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี
เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
-ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูเ้ ดินทางจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางกลับ
-การจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
-กรณี ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- สาหรับที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้ องมีคุณสมบัติตรงตามที่
สายการบินกาหนด เช่ น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างการแข็งแรง สามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ในระดับดีมาก และ
ช่ วยเหลือผู้อื่นได้ อย่ างรวดเร็ว ในกรณีทเี่ ครื่ องบินเกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉิน หรื อมีปัญหา เช่ น สามารถเปิ ดประตู
ฉุกเฉินได้ (น้าหนักของประตูประมาณ 20 กิโลกรัม) และไม่ ใช่ ผู้ที่มีปัญหาด้ านสุ ขภาพ และอานาจในการให้
ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้ าหน้ าที่เช็ คอินของสายการบิน ตอนเวลาเช็ คอินเท่ านั้ น และมีค่าใช้ จ่าย
เพิม่ เติมตามที่สายการบินเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม
-ในกรณี ห ากท่ า นที่ ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลู ก ค้า อยู่ต่า งจังหวัด ) ให้ท่ า นติ ด ต่ อ
เจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ค่ าธรรมเนียมประกันภัยและค่ าธรรมเนียมนา้ มันเชื้อเพลิงของสายการบิน
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 10 ก.ค 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ส่วนเพิม่ ที่ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออก
ตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก

ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3
เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูก่ บั ข้อจากัดของห้องพัก และการวางรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมัก
มีความแตกต่างกัน ซึ่ งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ตอ้ งการโรงแรมหลายแห่ งในยุโรปจะไม่มี
เครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ท ธิ์ ในการปรั บ เปลี่ ย น หรื อ ย้า ยเมื อ งเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเหมาะสม โรงแรมในยุโ รปที่ มี ล ัก ษณะเป็ น
Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่ งขึ้นอยู่กบั
การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการ
ความสะดวกสบายและห้องใหญ่ ก ว่า ท่ านสามารถจ่ ายเพิ่มเป็ นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ น
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม
การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้า
ชมนั้น ๆ ปิ ดทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะ
เข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษทั ฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของ
สถานที่น้ นั ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรื อเหตุหนึ่ง
เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษทั ฯจะไม่มีการ
คืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชาระ Reservation Fee ไปแล้ว
สั มภาระและค่ าพนักงานยกกระเป๋า
-ค่าทัวร์ไม่ได้รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้าและออกจากโรงแรม หากท่านมีประสงค์ตอ้ งการใช้บริ การค่า
สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์และชาระค่าบริ การให้กบั โรงแรมใบละ2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
-สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับ
ผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิ ทธิของสายการบิน
ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
-สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46
เซนติเมตร (18 นิ้ว)
*ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่า
กว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระความ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วนที่เกิน
*บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในความรับผิดชอบต่ อกรณีเกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋า และสั มภาระของ
ผู้โดยสาร ซึ่งความรับผิดชอบให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์ ของ บ. ไทยวิวฒ
ั น์ ประกันภัย*
อื่นๆเพิม่ เติม
-หากกรณี ใ นครอบครั ว ของท่ า นมี ผูต้ ้อ งการดู แ ลพิ เ ศษ นั่ง รถเข็น (Wheelchair), เด็ ก , ผูส้ ู ง อายุ , มี โ รค
ประจาตัว หรื อไม่สะดวกในการเดิ นทางท่องเที่ ยวในระยะเวลาเกิ นกว่า 4-5 ชั่วโมงติ ดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้า
ทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ งั หมด

-ในกรณีที่ท่านจะใช้ หนังสื อเดิน ทางราชการ (เล่ มสี น้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่
รั บผิดชอบ หากท่ านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกตินักท่ องเที่ยวจะใช้
หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี เลือดหมูเท่ านั้น
โปรดทราบ !
**เมื่อท่ านจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว หมายถึงท่ านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯ แจ้ งไว้ แล้ ว**


ข้ อมูลในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1.
ทางสถานทูตมีการแจ้งเงื่อนไขการเตรี ยมเอกสารในการขอยื่นวีซ่า ดังนั้นควรเตรี ยมเอกสารตามที่
สถานทูตแจ้งเงื่อนไขมา หากท่านเตรี ยมเอกสารไม่ครบหรื อปลอมแปลงเอกสาร จนทาให้ไม่สามารถยืน่ วีซ่า
ได้หรื อถูกปฏิเสธการอนุมตั ิวีซ่า ทางบริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมด
2.
การอนุ มตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้ น ทั้งนี้ บริ ษทั
เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริ การอานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ดิ นทางเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนี ยมวีซ่าทาง
สถานทูตเป็ นผูเ้ รี ยกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุ มตั ิวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนี ยมใน
การยืน่ วีซ่า และมีสิทธิ์ไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า

เอกสารขอวีซ่า
วีซ่าใช้ เวลาพิจารณาประมาณ 15 วันทาการ ในกรณีทสี่ ถานทูตกาหนดวันนัดหมายยื่นวีซ่ากรุ๊ป
หากท่ านใดไม่ สามารถยื่นวีซ่าพร้ อมคณะจะมีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติมท่ านละ 1500 บาท
และ สถานฑูตไม่ อนุญาตให้ ดึงเล่มพาสปอร์ ต หากได้ ยื่นเอกสารเข้ าไปแล้ว
**เอกสารในการขอวีซ่า กรุณาจัดส่ งภายใน 20 วันก่อนวันเดินทาง**
เอกสารส่ วนตัว
▪ หนังสื อเดินทางมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนหากมีหนังสื อเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วย
เพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า
▪ รูปถ่ ายสี ขนาด กว้ าง 3.5 x สู ง 4 ซ.ม. จานวน 2 รูป และฉากหลังต้ องเป็ นสี ขาวเท่ านั้น
ส่ วนของใบหน้ าจากศรีษะถึงคางต้ องยาว 3.5 ซ.ม.อายุการใช้ งานไม่ เกิน 6 เดือน (ไม่
สวมแว่ นตาทุกชนิด)
▪ สาเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์มือถือ)
▪ สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)
▪ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
▪ สาเนาบัตรข้าราชการ/ สาเนาบัตรข้าราชการบานาญ (ในกรณี ที่ปลดเกษียณแล้ว)/ สาเนาบัตรนักศึกษา
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หลักฐานการทางาน

▪ กรณีเป็ นพนักงานบริ ษัท หนังสื อรับรองการทางานของบริ ษทั ที่ทางานอยู่อายุไม่เกิน 30วัน (ฉบับจริ ง
ภาษาอังกฤษ) จะต้องระบุ ระบุวนั เริ่ มเข้างาน / อัตราเงินเดือน / ตาแหน่งงาน / พร้อมระบุช่วงเวลาที่ขอลา
งานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลางาน (ภาษาอังกฤษ
เท่านั้น)จดหมายรั บรองการทางานให้ ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ ต้องระบุสถานฑูต
และประเทศ)
▪ กรณีที่เป็ นเจ้ า ของกิจการ เตรี ย มสาเนาทะเบี ยนการค้า , ใบทะเบี ย นพาณิ ชย์ หรื อหนังสื อรั บการจด
ทะเบียนการค้าทุกหน้า พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ คัดสาเนาไม่เกิน 3 เดือนนับตั้งแต่วนั ที่กรุ๊ ปออกเดินทาง
▪ กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียนการค้ า ให้ทาหนังสื อรับรองตัวเอง โดยระบุประเภทงานที่
ประกอบการและที่ต้ งั รวมถึงระยะเวลาในการเปิ ดกิจการ
▪ ข้ าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด อายุไม่เกิน 30 วัน โดยจะต้องระบุตาแหน่ง-วันเริ่ มงานเงินเดือน (ฉบับจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น)ระบุวนั เริ่ มเข้างาน / อัตราเงินเดือน / ตาแหน่งงาน / พร้อมระบุ
ช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลางาน
(ภาษาอังกฤษเท่านั้น)จดหมายรั บรองการทางานให้ ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ ต้อง
ระบุสถานฑูตและประเทศ)
▪ นักเรี ยน / นักศึกษา ใช้หนังสื อรับรองทางการศึกษาจากสถาบัน อายุไม่เกิน 30(ฉบับจริ งภาษาอังกฤษ)
เท่านั้น ระบุชื่อ, ระดับการศึกษา, ชื่อสถาบันการศึกษาให้ ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่
ต้ องระบุสถานฑูตและประเทศ)
หลักฐานการเงิน
▪ สาเนาถ่ายสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดื อน ต้องเป็ นบัญชี เงินฝากแบบ ออมทรัพย์ หรื อบัญชี ฝากประจา
เท่านั้น กรุ ณาปรับยอดสมุดเงินฝากให้เป็ นเดือนปั จจุบนั นับตั้งแต่เดือนที่มีการเรี ยกเก็บเอกสาร อัพเดท
ก่อนยื่นวีซ่า 7วัน นัดจากวันนัดยืน่ วีซ่า บัญชีจะต้องมี 100,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น พร้อมแนบสาเนาหน้า
บัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี (หากมีการต่อเล่ม กรุ ณาสาเนาหน้า แรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มแต่
ละเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็ นปั จจุบนั ) ในวันที่ยนื่ วีซ่าต้องนา BANK BOOK เล่มจริ งไป
ด้วย
** สถานทูตไม่ รับพิจารณาสมุดเงินฝากกระแสรายวันและพันธบัตร ฯลฯ ในทุกกรณี**
▪
หนังสื อรั บรองจากธนาคาร BANK GUARANTEE ขอก่ อนยื่นวีซ่า 7วัน นับจากวันนัดยื่นวีซ่า
(ฉบับ จริ งเป็ นภาษาอัง กฤษ) ให้ ร ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ ต้ อ งระบุ ส ถานฑู ต และ
ประเทศ)
▪
หากมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กบั ผูอ้ ื่น จะต้องไปทา BANK GUARANTEE ที่ธนาคาร โดยต้องใส่
ชื่ อนามสกุลตามหน้ าพาสปอร์ ตของผู้รับรองและผู้ถูกรับรองใน BANK GUARANTEE ด้วย
▪
กรณี ที่มีบริ ษทั ของท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทั้งหมด ทางบริ ษทั
ท่านต้องออกจดหมายอีกฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดย
ระบุชื่อผูเ้ ดินทาง วันเดินทางไปกลับ พร้อมระบุเหตุผลที่จดั การเดินทางครั้งนี้ในจดหมายด้วย (ฉบับจริ งเป็ น
ภาษาอังกฤษ)
กรณีทผี่ ู้เดินทางเป็ นเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี
▪ สาเนาสู ติบตั ร (ในกรณี ที่อายุยงั ไม่ครบ 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบมาด้วย)

▪ หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัย (ฉบับจริ งภาษาอังกฤษ) พร้อมสาเนาบัตรนักศึกษา
▪ เด็กอายุต่าว่า 20 ปี บริ บูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรื อเดินทางๆไปกับท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้อง
ทาหนังสื อยินยอมอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากทางอาเภอโดยที่บิดา-มารดาจะต้องไปยื่น
เรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอ
หรื อเขต โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตราจากทางราชการอย่างถูกต้อง
▪ *** การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น
เป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและ
หากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
▪ *** หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความ
สะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษทั ฯใคร่ ขอรบกวน
ท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
▪ *** กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
แจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติใน
นามของบริ ษทั ฯ
▪ *** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อ
ชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้
ระบุไว้โดยทั้งหมด
▪ ** กรณี มีการขอใช้หนังสื อเดินทางในระหว่างการยืน่ วีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริ ษทั ทัวร์ให้
ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณี ท่านที่ตอ้ งใช้หนังสื อเดินทางก่อนกาหนดวันยืน่ วีซ่าและท่านไม่สามารถ
นาหนังสื อเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนั้นจะต้องมายืน่ เดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกาหนดการ
ของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
▪ *** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไป
ท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้นการปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่า
ปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้
เดินทางเป็ นหลัก
กรุณากรอกข้ อความในเอกสารด้ านล่างนี้

***กรุณากรอกรายละเอียดต่ อไปนีใ้ ห้ ครบถ้ วน เป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง***
ชื่ อ - นามสกุล (กรอกข้อความเป็ นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าหนังสื อเดินทาง)
ชื่อ(MR./MRS./MISS)
…………………………………….…………………………………………………………………………
นามสกุล.................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด...........................จังหวัด..............................ประเทศ..........................สัญชาติ........................
หมายเลขหนังสื อเดินทาง......................................วันที่ออก........................วันหมดอายุ..................................
สถานภาพ
[ ] โสด[ ] แต่ งงาน
[ ] หย่ า[ ] หม้ าย
[ ] ไม่ จดทะเบียน
[ ] จดทะเบียน
ชื่อคู่สมรส...............................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (กรอกข้อความเป็ นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย.์ .........................โทรศัพท์บา้ น.........................................มือถือ..............................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / กรอกข้อความเป็ นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย.์ .........................โทรศัพท์บา้ น.........................................มือถือ..............................................
ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (กรอกข้อความเป็ นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.............................................................................................................................................................
ตาแหน่งงาน............................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (กรอกข้อความเป็ นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย.์ .............................โทรศัพท์...........................................

***กรุณากรอกข้ อมูลต่ อไปนี*้ **
ท่ านเคยเดินทางเข้ าเขตประเทศเชงเก้น (Schengen States Area) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาหรื อไม่
[ ] ไม่เคย [ ] เคย
เมื่อวันที่ 1 ....../....../...... - ....../....../......, 2 ....../....../...... - ....../....../......,
3 ....../....../...... - ....../....../......
(กรอก วัน/เดือน/ปี ตามวันที่ออก / หมดอายุวีซ่า โดยเรี ยงจากปี ล่าสุดย้อนหลังไป 3 ปี เช่น 01/01/13 01/03/13)
บุคคลทีเ่ ดินทางไปด้ วย (กรอกข้อความเป็ นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. ชื่อ-นามสกุล.......................................................................ความสัมพันธ์.........................................
2. ชื่อ-นามสกุล.......................................................................
ความสัมพันธ์…………………………………..….
หมายเหตุ:
1. กรุ ณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
2. ในกรณี ที่เอกสารส่ งถึงบริ ษทั ฯ แล้วไม่ครบ ทางบริ ษทั ฯ อาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทา
ให้ท่านเกิดความไม่สะดวกในภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ ี
(โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)

