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07.00 น.         พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 น าท่านผา่นขั้นตอนการเช็คอิน 
09.20 น. ออกเดินทางสู่อสิตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิซแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK59 
16.15 น. เดินทางถึงอิสตนับูล (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 
18.50 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงซาเกรบ (Zagreb) ประเทศโครเอเชีย เท่ียวบินท่ี TK1055  
19.00 น.        เดินทางถึง สนามบิน Zagreb Airport หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง พร้อมรับสมัภาระเรียบร้อย   

น าท่านสู่ ภัตตาคารอาหารจนี เพื่อรัปประทานอาหารค ่า  
จากนั้นน ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมที่พกั  Double Tree By Hilton Zagreb Hotel 4*  หรือ เทียบเท่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าชม กรุงซาเกรบ (Zagreb) ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่พนัปี ผา่นจตุัรัสท่ีมีรูปป้ันของนายพล “บานโจซิฟ เจลา
ซิค” (Ban Josip Jelacic) ท่ีเป็นวีรบุรุษของประเทศ น าทหารชาวโครแอตต่อตา้นฮงัการีในสมยัตน้ศตวรรษท่ี 19  
ต่อดว้ยเดินชมเขตเมืองเก่าตอนบนและตอนล่าง ท่ีเช่ือมกนัดว้ยรถราง Funicular ท่ีมีความยาวสั้นท่ีสุดในยโุรป น า
ท่านนัง่รถรางสู่ เมืองตอนบน ของกรุงซาเกรบ ผา่นชมประตูเมืองเก่า ป้อมปราการโบราณและโบสถ์เซนต์มาร์ก(St. 

Mark) ท่ีตั้งอยูใ่นเขตท่ีท าการรัฐบาล 
โดยโบสถแ์ห่งน้ีมีหลงัคาท่ีโดดเด่น ไม่
ซ ้าใคร น าท่านเดินชมเมืองตอนบนผา่น 
ประตูหิน (Stone Gate) ท่ีเคยเหตุการณ์
ไฟไหมใ้นอดีต แต่มีรูปของพระแม่มารี
ยงัคงเหลืออยูเ่พียงส่ิงเดียว เป็นความ
มหศัจรรยท่ี์รูปของพระแม่มารีไม่โดน

ไฟไหม ้ท าใหปั้จจุบนัชาวพ้ืนเมืองนิยมมาไหวบู้ชาหรือขอบคุณกบัส่ิงปาฏิหาริย ์ท่ีเคยขอแลว้ไดด้ัง่ท่ีตอ้งการ 
สงัเกตจากแผน่หินท่ีติด  โดยรอบ จะสลกัค าว่า “HVALA” ท่ีแปลว่า ขอบคุณ ในภาษาทอ้งถ่ิน จากนั้นน าท่านชม
ตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจง้ท่ีเก่าแก่ท่ีมีสีสนัสดใส ขายไมด้อก ไมป้ระดบั, ผลไมร้าคาถูกและ

วนัแรก     กรุงเทพฯ – อสิตนับูล - กรุงซำเกรบ 

วนัที่สอง     กรุงซำเกรบ - โอพาเทีย   



 
ผา้ลูกไมส้วยแบบต่างๆ จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเขา้ชมภายใน มหาวหิาร เซนต์ สตเีฟ่น (St. Stephen’s 
Cathedral) โบสถค์าทอลิกประจ าเมืองซาเกรบ พร้อมรับฟังเร่ืองเล่าทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัของโบสถ ์เชิญท่าน
อิสระตามอธัยาศยักบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกในยา่นการคา้ 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจนี 
บ่าย   เดินทางสู่ เมืองโอพาเทีย  OPATIJA เมืองท่าตากอากาศสุดหรูของโครเอเชียท่ีโด่งดงัเป็นท่ีรู้จกัมา
หลายร้อยปี โอปาเทียร์เป็นเมืองท่าท่ีเติบโตมาจากหมู่บา้นประมงเลก็ ๆ ในยคุกลางก่อนจะไดรั้บการพฒันาให้เป็น
เมืองรีสอร์ทหรูในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 เมื่อเหล่าเศรษฐีจากเมืองริเยกา (Rijeka) ท่ีอยู่ใกล้ๆ  เร่ิมยา้ยเขา้มาตั้งถ่ิน
ฐาน มีการสร้างวิลลาและบา้นพกัตากอากาศหรูหรา เรียงกนัไปตามชายฝ่ังทะเลสาเหตุท่ีท าให้เมืองน้ีไดรั้บความ
นิยม นอกจากภูมิประเทศของตวัเมืองท่ีทอดยาวไปตามชายฝ่ังทะเลเอเดีรยติก มองออกไปเห็นทะเลงดงาม เมืองโอ
ปาเทียร์รุ่งเรืองถึงขีดสุดในช่วงท่ีจักรวรรดิออสเตรียเรืองอ  านาจ ราชวงศฮ์บัส์บูร์กก็ทรงโปรดเสด็จมาพกัผ่อนท่ี
เมืองน้ีเช่นกนั  
เยน็ รับประทานอาหารค า่ ณ  ภัตตาคารท้องถิ่น  
น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมที่พกั เมืองโอพำเทีย Grand Hotel Adriatic4*  หรือ เทียบเท่า  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 น าท่านเข้าชมอุทยานแห่งยาตพิลติวเีซ่ PLITVICKA  NATIONAL PARK ชมความงดงามของอทุยาน ไดรั้บ

เป็นมรดกโลกในปี 1979 มีทะเลบสาบ ท่ีมี
จ  านวนทั้งหมด 16 แห่ง เช่ือต่อกนั และเน่ืองจาก
สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาท่ีมรีะดบัสูงต ่าไม่
เท่ากนั ทะเลสาบยอ่ย ๆจึงวางตวัลงยอ่นกนัตาม
เนินเขา น ้ าท่ีไหลไปมาระหว่างทะเลสาบจึง
กลายเป็นน ้ าตกใหญ่นอ้ยสวยงามมาก สีของน ้ า
ในทะเลสาบยงัแตกต่างกนัออกไปตามแต่ละ
พ้ืนท่ี ช่วงฤดู และช่วงเวลาในแต่ละวนั ทั้งน ้ าสี

เขียว  สีฟ้า สีคราม สีเทา สะทอ้นแร่ธาตุส่ิงมีชีวิตภายในแม่น ้ าแต่ละช่วง ใหท่้านเก็บภาพประทบักบัความสวยงาม
ของธรรมชาติ  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
บ่าย  เดินทางสู่เมืองซำดำร์ (Zadar) โครเอเชียเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์มากว่า 3,000 ปีและเป็นเมืองท่า
ส าคญัของทะเลเอเดรียติค ท่ีมีบทบาทมาตั้งแต่สมยัโรมนัจนถึงปัจจุบนัอดีตเมืองหลวงเก่าของภูมิภาคดลัเมเชีย 
(Dalmatia) ท่ีปัจจุบนัไดก้ลายเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีประวติัศาสตร์และวฒันธรรมอนัเก่าแก่มาตั้งแต่สมยัโรมนัอีก
ดว้ย นอกจากน้ีแลว้เมืองหลวงเก่าแห่งน้ียงัเป็นท่ีรู้จกักนัในหมู่ชาวเรือท่ีมาคา้ขายในแถบน้ี เน่ืองจากเคยเป็น

วนัที่สำม  อุทยำนแห่งยำตพิลิตวเีซ่ - ซำดำร์ 



 
ศูนยก์ลางทางดา้นการคา้ขายมาตั้งแต่สมยัอดีต น าท่านชมโรมนัฟอรัม (Roman Forum) ลานประชุมกลางเมือง ท่ี
ปัจจุบนัหลงเหลือเพียงแค่ซากปรักหกัพงั ซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในฝ่ังตะวนัออกของทะเลเอ
เดรียติก (Adriatic Sea) น าท่านชมโบสถ์ เซนต์ โดแนท (St. Donatus Church) ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณเดียวกนักบัโรมนัฟอ
รัม ซ่ึงเป็นโบสถไ์บเซนไทน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในดลัเมเทีย ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 9 โดยตวัอาคารนั้นสร้างแบบ
หลงัคาทรงกลม ใชง้านส าหรับพิธีกรรมทางศาสนา ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นอีกหน่ึงสญัลกัษณ์ของเมืองซาดาร์ไปแลว้
ดว้ย ถดัไปใกล้ๆ กนัจะเป็น โบสถ ์เซนต ์แมร่ี (St. Mary's Church) ซ่ึงปัจจุบนัไดก้ลายเป็นพิพิธภณัฑส์ าหรับการ
เก็บงานศิลปะ วตัถุโบราณท่ีมีความส าคญัทางศาสนา น าท่านชมมหำวหิำรเซนต์ อนำตำเซีย (St. Anastasia 
Cathedral) คริสตจกัรนิกายโรมนัคาทอลิกท่ีใหญ่ท่ีสุดในดลัเมเทีย ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 4 ถึง 5 เป็น
ประจ าเมืองซาดาร์ แมว้่ามหาวิหารจะผา่นการถูกท าลายในสงครามมาแลว้ก็ตาม 

 
เยน็ รับประทานอาหารค า่ ณ  ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  
น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมที่พกั เมืองซำดำร์ KOLOVARE HOTEL4*   หรือ เทียบเท่า  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านสู่ “เมืองโทรเกียร์” (Trogir) (ระยะทาง 214 
กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง) เมืองสวยท่ี
เป็นมรดกโลก ระหว่างทางผา่นชมเมืองท่ีมีสภาพเป็น
เกาะอยูโ่ดดเด่ียวสวยงามมีช่ือเสียงของโครเอเชีย คือ 
“เมืองพรีโมสเตน” (Primosten) ซ่ึงเป็นเมืองเล็กท่ี
สวยงามและเป็นเกาะเล็กๆ ในสมยัก่อนมีคนยกย่อง
ใหช้าวเมืองน้ีเป็นชาวเมืองท่ีมีความอดทนมาก ต่อการ
ใชชี้วิตเน่ืองจากภูมิประเทศเป็นภูเขาหินแต่ยงัอุตสาหะปลูกพืชและท าการเกษตรกรรม  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  

วนัที่ส่ี      โทรเกียร์ – มหำวหิำรเซ็นต์ลอว์เรนซ์ – สปลิท-พระรำชวงัดิโอคลีเธ่ียน 



 
บ่าย  น าท่านชมเขตเมืองเก่าโทรเกียร์ท่ีมีสถาปัตยกรรมในสไตล ์กรีก – โรมนัโบราณ อาทิเช่น ประตู 
เมืองเก่าท่ีไดมี้การบูรณะข้ึนใหม่เม่ือศตวรรษท่ี 16 , หอนาฬิกาท่ีสร้างข้ึนในสมยัท่ี 14 ผ่านชมมหาวิหารเซ็นต์
ลอว์เรนซ์ (St. Lawrence Cathedral) ท่ีสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 ใชเ้วลาก่อสร้างนับสิบปี ท่ีมีความงดงามดว้ย
กรอบและบานประตูหินแกะสลกั มีรูปป้ันสิงโต อดมั & อีฟและรูปสลกันกับุญเซนตล์อวเ์รนซ์องค์ส าคญั ท่ีผูส้ร้าง
มหาวิหารแห่งน้ีอุทิศให ้มีเวลาใหท่้านเดินเล่นในเมืองเก่า เลือกซ้ือสินคา้ทอ้งถ่ินท่ีระลึกมากมายในเขตเมืองเก่าโทร

เกียร์แห่งน้ีไแวลอนสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท 
(Split) เมืองใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศโครเอเชีย มีหลกัฐาน
ทางประวติัศาสตร์ว่ามีการตั้งถ่ินฐานของชนพ้ืนเมืองตั้งแต่
สมัย ก รี ก โ บ ร าณ  แ ต่ ม า มี บ ทบ าทส า คัญ ในหน้ า
ประวติัศาสตร์คือ เป็นท่ีตั้งของ "พระราชวงัดิโอเคลเช่ียน" ท่ี
สร้างข้ึนจากพระประสงค์ของจกัรพรรดิดิโอเคลเช่ียนแห่ง 
จกัรวรรดิโรมนัผูท่ี้เร่ิมถ่ายโอนยุคสมยัของจกัรวรรดิโรมนั
ตะวันตกสู่โรมันตะวันออก ในปัจจุบันเมืองสปลิทเป็น

แหล่งท่องเท่ียวทางดา้นประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัของประเทศโครเอเชียและยงัคงเป็นศูนยก์ลางของการท่องเท่ียว
ทางดา้นทะเลของประเทศโครเอเชียดว้ย เน่ืองจากมีท่าเรือท่ีใชใ้นการเดินทางไปเกาะแก่งท่ีมีช่ือเสียงของโครเอเชีย 
เช่น เกาะบราค ท่ีมีหินคุณภาพสูงท่ีน าไปใช้สร้างท าเนียบขาวสหรัฐอเมริกา และ อาคารรัฐสภากรุงบูดาเปสก ์
(บางส่วน) , เกาะฮวาร์ (ยเูนสโก)้ , เกาะคอร์ชูล่าบา้นเกิดมาโคโปโล และเรือขา้มฟากนานาชาติเช่ือมต่อกบัประเทศ
อิตาลี (เมืองแอนโคน่า) น าท่านชมเมืองสปลิท (Split)  องค์การยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียนและประกาศให้เป็นเมือง
มรดกโลก  ชมศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ท่ีสร้างในศตวรรษท่ี15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ต่างๆ ย่าน 
PEOPLE SQUARE  ศูนยก์ลางทางธุรกิจและการบริหาร เมื่อสมยัศตวรรษท่ี 15 อีกทั้งส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียง เช่น 
รูปภาพแกะสลกัสมยั VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN HALL ท่ีสร้างข้ึน
ในช่วงแรกของศตวรรษท่ี 15 และน าท่านชมตลาดค้าผลไม้และอาหารโดยรอบ จากนั้นน าท่านชมด้านใน
พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (DIOKLETIAN PALACE) ท่ีสร้างข้ึนจากพระประสงค์ของจักรพรรด์ิดิโอคลีเธ่ียนท่ี
ตอ้งการสร้างพระราชวงัส าหรับบั้นปลายชีวิตของพระองคใ์นปี 295 ซ่ึงใชเ้วลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี น าท่านชม
หอ้งโถงกลางซ่ึงมีทางเดินท่ีเช่ือมต่อสู่หอ้งอ่ืนๆ ชมลานกวา้ง (PERISTYLE) ซ่ึงลอ้มไวด้ว้ยเสาหินแกรนิต 3 ดา้น 
และเช่ือมต่อด้วยโค้งเสาท่ีตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม ชมยอดระฆังแห่งวิหาร THE 
CATHEDRAL BELFRY แท่นบูชาของเซนต์โดมินัสและเซนต์สตาซิอุส ซ่ึงอยู่ภายในวิหารชมจตุัรัสประชาชน 
(PEOPLE’S SQUARE) ชมรูปป้ันของ GREGORY OF NIN ผูน้  าศาสนาคนส าคญัของโครเอเชียในยุคศตวรรษท่ี 
10 ซ่ึงเป็นฝีมือของ IVAN MESTROVIC ช่างป้ันท่ีมีช่ือเสียงของโครเอเชีย… 
เยน็ รับประทานอาหารค า่ ณ  ภัตตาคารอาหารจนี   
น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมที่พกั เมืองสปลทิ SAN ANTONIO HOTEL4*   หรือ เทียบเท่า  



 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองสตอน (Ston) เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียง ในเร่ืองของอาหาร ทะเลรสเลิศ นั่งเรือชมฟาร์มเลีย้งหอย
นางรมที่มช่ืีอเสียงโดยท่านจะได้ชิมหอยนางรมสดๆจากฟาร์มพร้อมจิบไวน์ช้ันดี (Oyster Farm ) ซ่ึงเมืองสตอน

เป็นเมืองท่ีเปรียบเสมือนตวัแทนของประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรมยุค
กลางคือ ก  าแพงเมืองโบราณ ซ่ึงถูกสร้างข้ึนเพ่ือลอ้มรอบเมืองโดยก าแพง
โบราณแห่งน้ีใชเ้วลาในการก่อสร้างก าแพงน้ีประมาณ 200 ปีมีความยาว
มากกว่า 5.5 กิโลเมตร แมว้่าในอดีตนั้นตวัก  าแพงเคยถูกระเบิดในสงคราม
ปี ค.ศ. 1991   เมืองสตอน (Ston) เมืองท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของเมืองดูบรอฟนิคเป็นเมืองท่ีมี ช่ือเสียงในเร่ืองหอยนางรมและ

ผลิตภณัฑจ์ากหอนนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติกและชมบรรยากาศริมชายฝ่ังทะเลท่ีมีบา้นเรือนหลงัคากระเบ้ือง
สีแสดสลบัตามแนวชายฝ่ังเป็นระยะทางสู่สตอนและหมู่บา้น่ีสงบตั้งอยูริ่มฝ่ังบริเวณโคง้อ่าวกวา้ง ซ่ึงในอดีตเคยตก
อยูใ่ตก้ารปกครองของโรมนัจนกระทัง่ถูกท าลายโดยพวกมองโกลแผน่ดินไหวเม่ือปี ค.ศ. 1996 แต่ก็สามารถคงอยู่
มาจนไดถึ้งทุกวนัน้ี  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  
บ่าย  เดินทางสู่เมืองเมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) ไดช่ื้อว่าเป็นหน่ึงในเมืองเก่าท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป 
สมญานาม "ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียตกิ" ดว้ยความลงตวัของสถาปัตยกรรมและผงัเมืองท่ีเป็นระเบียบ เป็นเมืองท่ีมี
อ  านาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 และมีความเจริญรุ่งเรืองทางการคา้ จึงไดส้ร้างความยิง่ใหญ่ใหโ้ดดเด่น ดว้ยการ
ตกแต่ง

พระราชวงั สร้างโบสถ ์วิหาร จตุัรัส น ้ าพุ และบา้นเรือนต่าง ๆ และไดรั้บการบูรณะและปรับเปล่ียนอยา่งงดงามตาม
ยคุสมยัอยูท่างตอนใตข้องสาธารณรัฐโครเอเชีย เต็มไปดว้ยประวติัศาสตร์ และมรดกทางวฒันธรรมมากมาย ตั้งอยู่

ในภูมิประเทศท่ีฉากหลงัเป็นเนินเขา เบ้ืองหน้า
ติดกบัทะเลเอเดรียติก มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ซ่ึง
เมืองน้ีไดย้งัเป็นสถานท่ีถ่ายท าหนังช่ือดงั Game 
of Thrones  ท่าน ชมเมืองเก่า (Old Town) ซ่ึง

วนัที่ห้ำ     สตอน – ฟำร์มหอยนำงลม - ดูบรอฟนิค  - กระเช้ำไฟฟ้ำ 



 
โอบลอ้มดว้ยก าแพงโบราณสูงตระหง่านในศตวรรษท่ี 13  เพื่อป้องกนัภยัจากศตัรู เช่น พวกอาหรับ เวเนเชียน มาชี
โดเนียนและเซิร์บและในเขตเมืองเก่าประกอบดว้ยส่ิงก่อสร้างโบราณ ซ่ึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโก
ใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็นเขตชุมชนเร่ิมแรกท่ีบรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสร้างบา้นเมืองไวต้ั้งแต่ศตวรรษท่ี 7  ชม
ประตูเมือง (Pile Gate) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตก ซ่ึงเป็นทางเขา้หลกั  ของเมืองเก่าและพ้ืนทางเดินถูกสร้างข้ึนจากหิน
ในปี 1537  ชมน ้ าพุโบราณทรงกลม (Onfrio Fountain) เป็นน ้ าพุท่ีใชห้ล่อเล้ียงประชากรในยามมีศึกสงคราม   
จากนั้นน าท่านชมสถานท่ีส าคัญต่างๆ เช่น Franciscan Monastery และ Dominican Monastery สองวิหารใน
สถาปัตยกรรมรูปแบบโกธิก ชมพระราชวงัเรคเตอร์ (Rector’s Palace) ให้ท่านไดอิ้สระถ่ายรูปบริเวณจตุัรัสกลาง
เมือง (Placa Street) ซ่ึงเป็นสถานท่ีนดัพบประกอบกิจกรรมต่างๆ ของเมืองในอดีต   อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปกบัเสา
หินอศัวิน (Orlando Column) หอนาฬิกา (Bell Tower) ท่ีตั้งอยูป่ลายสุดของถนนสายหลกัสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1444  
หนา้ปัดท าดว้ยเหลก็มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใตห้นา้ปัดซ่ึงเป็นแทนพระจนัทร์บอกขา้งข้ึนขา้งแรมในสมยัก่อน
และรูปป้ันของนกับุญ St.Blaise ซ่ึงมีโบสถป์ระจ าเมืองสไตลโ์รมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลงัและโบสถ ์
The Cathedral Treasury  สถานท่ีเก็บอฐิั  ของนกับุญ St. Blaise รวมถึงภาพเขียนและช้ินงานศิลปะวตัถุล  ้าค่าจ  านวน
มากและผลิตเหรียญกษาปณ์และทองท่ีมีช่ือเสียง น าท่านขึน้กระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR RIDE) ชมวิวพาโนรามา 
ของเมืองดูบรอฟนิค ท่านจะไดเ้ห็นความงดงามทิวทศัน์ท่ีคงความเป็นเอกลกัษณ์ของบา้นเมืองหลงัคาสีส้มและ
ความงดงามของทะเลอาเดรียติก อิสระใหท่้านเก็บภาพประทบัใจ  
เยน็ รับประทานอาหารค า่ ณ  ภัตตาคารอาหารจนี 

น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมที่พัก เมืองดรูบอฟนิค  LERO 
HOTEL4*   หรือ เทียบเท่า  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองโมสตาร์ (Mostar) เป็นเมืองเก่าแก่เมือง
หน่ึงของประเทศบอสเนียฯในอดีตเป็นเมืองส าคัญของ
อาณาจักรออโตมนั ในช่วง 1990s เกิดสงคราม Croat–
Bosniak (เป็นส่วนหน่ึงของสงคราม  บอสเนีย) ซ่ึงเป็นการ
ขดัแยง้กนัระหว่างชาวบอสเนียฯมุสลิมกบัชาวโครแอต  ณ 
ปัจจุบนัในเมืองจะเห็นรอยกระสุนท่ีอยู่ตามตึกราบา้นช่อง
ต่างๆหลงเหลือจากสงครามอยูด่ว้ย น าท่านชมสะพาน Stari Most หรือ Old Bridge เป็นสถานท่ีส าคญั ซ่ึงถือไดว้่า
เป็น landmark ของประเทศบอสเนียฯและยงัเป็นหน่ึงใน UNESCO World Heritage สะพาน Stari Most เป็น
สะพานแบบสไตลอ์อโตมนั ท่ีพาดผา่นแม่น ้ า Neretva สะพานเก่าแก่น้ีมีอายถึุง 427 ปี ก่อนท่ีจะถูกท าลายลงในช่วง

วนัที่หก     โมสตำร์ - ซำรำเยโว    



 
สมยัคราม และพ่ึงถูกซ่อมแซมบูรณการข้ึนมาใหม่เม่ือปี 2004 ชมบา้นตุรกี (Turkish House หรือ Kajtaz House) 
และ มสัยดิ Koski Mehmed Paša Mosque ท่ีมีเสียงลือว่าดา้นในสวยงามมา 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  
บ่าย  เดินทางสู่เมืองซาราเยโว (Sarajevo)ซาราเยโว (Sarajevo) เป็นเมืองท่ีนับว่าใหญ่ท่ีสุดในบอสเนีย
และเฮอร์เซโกวีนา (Bosnia and Herzegovina) ซ่ึงถือไดว้่าเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัในหนา้ประวติัศาสตร์โลกและยงั
เป็นเมืองท่ีไดรั้บอิทธิพลจาก 3 ยคุสมยั ท่านจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมและวฒันธรรมท่ียงัหลงเหลือจาก ยุคจกัรวรรดิ
ออตโตมนั, จกัรวรรดิออสเตรีย- ฮงัการี และยโูกสลาเวีย   เน่ืองจากเม่ือคร้ังท่ีรัชทายาทล าดบัท่ีหน่ึงแห่งจกัรวรรดิ
ออสเตรีย-ฮงัการี เจา้ชาย ฟรันซ ์แฟร์ดีนนัด ์เสด็จเยอืนเมืองซาราเยโวพร้อมพระชายา (ในสมยันั้นประเทศบอสเนีย
ฯย ังเป็นส่วนหน่ึงของจักรวรรดิออสเตรีย -
ฮงัการี ) ไดถู้กลอบปลงพระชนม์ท่ีน่ี และเป็น
ตน้เหตุน าไปสู่สงครามโลกคร้ังท่ี 1 ชมสะพาน
ลาติน หรือ Latin Bridge ตรงน้ีคือจุดลอบปลง
พระชนม์รัชทายาทล าดบัท่ีหน่ึงแห่งจักรวรรดิ
ออสเตรีย-ฮงัการี อิสระให้ท่านเดินเล่นเก็บภาพ
ตามอธัยาศยั ชมความงดงามของ สุเหร่า GAZI 
HUSREV-BEG MOSQUE ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นสุเหร่าแบบออตโตมนัท่ีส าคญัท่ีสุดในเมืองซาราเยโว ชม มหาวิหาร
ประจ าเมืองซาราเยโว (THE CATHEDRAL OF JESUS HEART) เป็นมหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศบอสเนีย
และเฮอร์เซโกวินา เป็นท่ีประจ าต าแหน่งของพระราชาคณะของเมือง เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอ -กอธิค สร้าง
ในช่วงปี ค.ศ.1884-1889น าท่านสู่ยา่น BASCACIJA จตุัรัสกลางเมืองอนัเก่าแก่ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรมและยงัเป็นย่านบาร์ซาร์เก่า เต็มไปดว้ยร้านค้าขายของท่ีระลึก อิสระให้ท่านเดินเลือกซ้ือสินค้าตาม
อธัยาศยั และชม ยา่นเมืองเก่า BASCARSIJA อดีตเคยเป็นยา่นบาซาร์เก่าแก่ของยคุออตโตมนั ปัจจุบนัเป็นถนนสาย
หลกัของเมืองซาราเยโว ตั้ งอยู่ในส่วนเมืองเก่าของซาราเยโว ออกแบบในสไตลอ์อตโตมนั-เตอร์กิช เต็มไปดว้ย
ร้านคา้ของท่ีระลึก ร้านกาแฟ บาซาร์ท่ีขายสินคา้หลากหลายชนิด  
เยน็ รับประทานอาหารค า่ ณ  ภัตตาคารอาหารจนี 
น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมที่พกั เมืองซำรำเยโว NOVOTEL SARAJEVO  HOTEL 4*   หรือ เทียบเท่า  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินซาราเยโว   

09.05 น. ออกเดินทางสู่อิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบินท่ี TK 1022 
12.00 น. เดินทางถึงสนามบินอสิตนับูล แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง  
17.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TK 58 

วนัที่เจด็     ซำรำเยโว   - อิสตนับูล 



 

07.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมโิดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ//ก าหนดการเดนิทาง 2563 
ก าหนดการเดินทาง ( ก.พ-ธ.ค  2563 )                      ราคา/ บาท  

มีนาคม 63 

21-28 มี.ค /28 มี.ค-04 เม.ย 
59,999.- 

เมษายน 63 

4-11 เม.ย / 15-22 เม.ย / 16-23 เม.ย / 17-24 เม.ย / 18 – 25 เม.ย 

/  

25 เม.ย-2 พ.ค  

65,850.- 

พฤษภาคม 63 

1-8 พ.ค / 2-9 พ.ค / 3-10 พ.ค / 30 พ.ค-6 มิ.ย 
59,999.- 

มิถุนายน 63 

6-13 มิ.ย / 13-20 มิ.ย /19-26 มิ.ย  
59,999.- 

กรกฎาคม 63 

3-10 ก.ค / 4-11 ก.ค / 24-31 ก.ค / 25 ก.ค-1ส.ค   
59,999.- 

สิงหาคม 63 

7-14ส.ค / 8-15 ส.ค 
59,999.- 

กันยายน 63 

11-18 ก.ย / 12-19 ก.ย 
59,999.- 

วนัที่แปด     อิสตนับูล  - กรุงเทพฯ 



 
ตุลาคม 63 

2-9 ต.ค / 9-16 ต.ค / 10-17 ต.ค / 16-23 ต.ค / 17-24 ต.ค /  

22-29 ต.ค / 24-31 ต.ค / 30ต.ค-6พ.ย  

65,850.- 

พฤศจกิายน 63 

6-13 พ.ย / 07-14 พ.ย / 13-20 พ.ย / 14-21 พ.ย / 20-27 พ.ย / 

21-28 พ.ย 

59,999.- 

ธันวาคม 63 

5-12 ธ.ค 
59,999.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ 9,800.- 

 
หมายเหตุ : ราคานีเ้ป็นราคาพเิศษส าหรับผู้เดินทาง 25 ท่านขึน้ไป ไม่มรีาคาเด็ก กรณผีู้เดินทางไม่ครบตามจ านวน 
บริษัทฯ ขอเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่ท่านละ 3,900 บาท   

*******ตัว๋เป็นตัว๋โปรโมช่ันไม่สามารถสะสมไมล์ได้******* 
อตัรานีร้วม  

 ตัว๋เคร่ืองบิน ไป – กลบั (ชั้น ECONOMY) สายการบินTURKISH AIRLINES และภาษีสนามบินทุกแห่ง  

 ค่าท่ีพกัระดบั 4 ดาว ตลอดการเดินทางตามท่ีระบุหรือเทียบเท่า  

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าโครเอเชีย 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการทวัร์ และค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุ ในรายการทวัร์  

 ค่าพาหนะในระหว่างน าเท่ียวทั้งหมดตามท่ีระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถขบัเกิน 12 
ชัว่โมง/วนั) 

 หวัหนา้ทวัร์ท่ีมีประสบการณ์และช านาญเสน้ทางบริการอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัการเดินทาง WORLD WILD BASIC PLAN โดยคุ้มครองการสูญเสียชีวติ/อวยัวะจากอุบัตเิหตุ 

ส าหรับผู้เอาประกนัภัยอายุมากกว่า 18 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกนิ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลใน

ต่างประเทศไม่เกนิ 2,000,000 บาท **หากมคีวามประสงค์จะเพิม่ความคุ้มครองในกรณสัีมภาระในการเดนิทาง

สูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามทางบริษัทฯ* 



 
อตัรานีไ้ม่รวม   

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ ท่านละ 2,500 บาท /ท่าน ช าระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย  

 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % กรณีออกใบก ากบัภาษี 

 ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ใบละ2ยโูร/ใบ/คร้ัง 

 ค่าใชจ่้ายเดินทางเดินทางไป-กลบัเพื่อยืน่วีซ่าสถานทูตแต่ละแห่ง 

 ค่าแปลเอกสารตามท่ีสถานทูตแจง้ 
 

เงือนไขการจองทัวร์ 

จองทัวร์และช าระเงนิ  

กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัที่จอง ซ่ึงเงิน

มดัจ  าดงักล่าวจะเป็นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 20 วนัก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก  าหนด ทางบริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข  

การยกเลกิ 

• แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อนการเดินทาง คืนเงนิมดัจ าทั้งหมด  

• แจ้งล่วงหน้า 45 – 59 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่ามดัจ าท่านละ 15,000 บาท  

• แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่ามดัจ าท่านละ 30,000 บาท  

• แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์ 

• แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์  

• ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดินทาง, ถูกปฎเิสธการเข้าเมือง จะไม่มกีารคืนเงินทั้งหมด 

-หากท่านยกเลกิการเดินทางอนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ในคณะของท่านไม่ได้รับการพจิารณาอนุมตัวิี



 
ซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆกต็ามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทูตซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อม

กนัทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดังกล่าวข้างต้นในกรณทีี่ท่านไม่แน่ใจว่าจะ

ได้รับการพจิารณาอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซ่ึงจะรู้ผล

เร็วกว่าการย่ืนขอวซ่ีาแบบกรุ๊ปและอาจมค่ีาใช้จ่ายเพิม่เตมิ 

     -หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวซ่ีาเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และ    

ผลวซ่ีาของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 

-บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้

เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถ

รับผดิชอบจากกรณทีี่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสัิยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, 

การก่อจลาจล, อุบัตเิหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซ้ือประกนัเพิม่เตมิแบบ WORLD 

WIDE ประกนัภัยที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้นทั้งนี้จะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา

ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูก

ปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะ

ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระมาแล้ว 

 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Join Land ) 

ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Land) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะ

ใหญ่เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เคร่ืองบิน  

-ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูเ้ดินทางจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนัไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางกลบั  



 
-การจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

-กรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทั ฯ ไดด้  าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ไม่สามารถคืนเงินไดทุ้กกรณี  

- ส าหรับที่นั่ง Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมคุีณสมบัตติรงตามที่สายการ

บินก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มร่ีางการแข็งแรง สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได้ในระดับดีมาก และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้

อย่างรวดเร็ว ในกรณทีี่เคร่ืองบินเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนักของ

ประตูประมาณ 20 กโิลกรัม) และไม่ใช่ผู้ที่มปัีญหาด้านสุขภาพ และอ านาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทาง

เจ้าหน้าที่เช็คอนิของสายการบิน ตอนเวลาเช็คอนิเท่านั้น และมค่ีาใช้จ่ายเพิม่เตมิตามที่สายการบินเรียกเกบ็ค่าใช้จ่าย

เพิม่เตมิ  

-ในกรณีหากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจา้หน้าท่ีก่อน

ออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้าย

ท่ีเกิดข้ึน 

ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนยีมน า้มนัเช้ือเพลงิของสายการบนิ  

คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที่ 8 ม.ค 63 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือ

เป็นค่าทวัร์ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั  

หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ข้ึนอยู่กบัขอ้จ  ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความ

แตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามท่ีตอ้งการโรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ

เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  ในกรณีท่ีมีการจัด

ประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน 

หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียว

อาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่



 
ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพ่ิม

เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมได ้

สถานที่เข้าชม  

การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้น ๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถ

จองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือ สลบั

โปรแกรมเพื่อใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง 

เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้

ช าระ Reservation Fee ไปแลว้  

สัมภาระและค่าพนักงานยกกระเป๋า  

-ค่าทวัร์ไม่ไดร้วมค่าขนสมัภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม หากท่านมีประสงคต์อ้งการใชบ้ริการค่าสามารถ

แจง้หวัหนา้ทวัร์และช าระค่าบริการใหก้บัโรงแรมใบละ2 ยูโร / ใบ / คร้ัง 

-ส าหรับน ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่าน

ไม่อาจปฏิเสธได ้

-ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กโิลกรัม และมีความ

กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร 

(18 น้ิว) 

*ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้  ่ากว่า

มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก  าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบ

ค่าใชจ่้ายในน ้ าหนกัส่วนท่ีเกิน 



 
*บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผดิชอบต่อกรณเีกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร 

ซ่ึงความรับผดิชอบให้เป็นไปตามกรมธรรม์ของ บ.ประกนัภัย* 

อ่ืนๆเพิม่เตมิ  

-หากกรณีในครอบครัวของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การ
ดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแล
คณะทวัร์ทั้งหมด 
-ในกรณทีี่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ 
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกตินักท่องเที่ยวจะใช้หนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านั้น 
 
โปรดทราบ !  

 
**เม่ือท่านจองทัวร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว** 

  

 

ข้อมูลในการเตรียมเอกสารย่ืนวซ่ีาและการย่ืนขอวซ่ีา 

1. ทางสถานทูตมีการแจง้เง่ือนไขการเตรียมเอกสารในการขอยืน่วีซ่า ดงันั้นควรเตรียมเอกสารตามท่ีสถานทูต
แจง้เง่ือนไขมา หากท่านเตรียมเอกสารไม่ครบหรือปลอมแปลงเอกสาร จนท าให้ไม่สามารถยื่นวีซ่าได้หรือถูก
ปฏิเสธการอนุมติัวีซ่า ทางบริษทัสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

2. การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียง
ตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น อตัราค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้รียก
เก็บ  หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมติัวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอตัราค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่า และมีสิทธ์ิไม่แจง้
สาเหตุการปฏิเสธวีซ่า 

 

 

เอกสารขอวซ่ีา 



 
วซ่ีาใช้เวลาพจิารณาประมาณ 15 วนัท าการ ในกรณทีี่สถานทูตก าหนดวนันดัหมายย่ืนวซ่ีากรุ๊ป  

หากท่านใดไม่สามารถย่ืนวซ่ีาพร้อมคณะจะมค่ีาใช้จ่ายเพิม่เตมิท่านละ 1500 บาท  

และ สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ย่ืนเอกสารเข้าไปแล้ว  

**เอกสารในการขอวซ่ีา  กรุณาจดัส่งภายใน 20 วนัก่อนวนัเดินทาง** 

เอกสารส่วนตวั 

 หนงัสือเดินทางมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือนหากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ย
เพื่อประกอบการพจิารณาวีซ่า 

 รูปถ่ายสีขนาด กว้าง 3.5 x สูง 4 ซ.ม. จ านวน 2 รูป และฉากหลงัต้องเป็นสีขาว

เท่านั้น   ส่วนของใบหน้าจากศรีษะถงึคางต้องยาว 3.5 ซ.ม.อายุการใช้งานไม่เกนิ 6  

เดือน (ไม่สวมแว่นตาทุกชนิด) 

 ส าเนาทะเบียนบา้น/บตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้(เบอร์มือถือ) 

 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้มี) 

 ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 

 ส าเนาบตัรขา้ราชการ/ ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ (ในกรณีท่ีปลดเกษียณแลว้)/ ส าเนาบตัรนกัศึกษา  
 

หลกัฐานการท างาน  

 กรณีเป็นพนักงานบริษัท  หนังสือรับรองการท างานของบริษัทท่ีท างานอยู่อายุไม่เกิน 30วนั (ฉบับจริง

ภาษาองักฤษ) จะตอ้งระบุ ระบุวนัเร่ิมเขา้งาน / อตัราเงินเดือน / ต  าแหน่งงาน / พร้อมระบุช่วงเวลาท่ีขอลางาน
เพ่ือเดินทางท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลางาน (ภาษาองักฤษเท่านั้น)

จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ เตรียมส าเนาทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์หรือหนังสือรับการจดทะเบียน

การคา้ทุกหนา้ พร้อมหนา้วตัถุประสงค ์คดัส าเนาไม่เกิน 3 เดือนนบัตั้งแต่วนัท่ีกรุ๊ปออกเดินทาง 

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ท าหนังสือรับรองตัวเอง โดยระบุประเภทงานท่ี

ประกอบการและท่ีตั้งรวมถึงระยะเวลาในการเปิดกิจการ  



 
 ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด อายุไม่เกิน 30 วนั โดยจะต้องระบุต าแหน่ง -วนัเร่ิมงาน-

เงินเดือน (ฉบบัจริงภาษาองักฤษเท่านั้น)ระบุวนัเร่ิมเขา้งาน / อตัราเงินเดือน / ต  าแหน่งงาน / พร้อมระบุช่วงเวลา

ท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลางาน (ภาษาองักฤษ

เท่านั้น)จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและ

ประเทศ) 

 นักเรียน / นักศึกษา ใชห้นงัสือรับรองทางการศึกษาจากสถาบนั อายุไม่เกิน 30(ฉบบัจริงภาษาองักฤษ)เท่านั้น 

ระบุช่ือ, ระดบัการศึกษา, ช่ือสถาบนัการศึกษาให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถาน

ฑูตและประเทศ) 

หลกัฐานการเงิน 

 ส าเนาถ่ายสมุดเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งเป็นบัญชีเงินฝากแบบ ออมทรัพย ์หรือบัญชีฝากประจ าเท่านั้น  

กรุณาปรับยอดสมุดเงินฝากใหเ้ป็นเดือนปัจจุบนันบัตั้งแต่เดือนท่ีมีการเรียกเก็บเอกสาร อพัเดทก่อนยืน่วีซ่า 7วนั 
นัดจากวนันัดยื่นวีซ่า บญัชีจะต้องมี 100,000 บาทข้ึนไปเท่านั้น พร้อมแนบส าเนาหน้าบญัชีหน้าแรกท่ีมีช่ือ
เจา้ของบญัชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาส าเนาหนา้  แรกท่ีมีช่ือเจา้ของบญัชีของเล่มแต่ละเล่มท่ีต่อพร้อมกบัตวัเลข
บญัชีเงินฝากเป็นปัจจุบนั)  ในวนัท่ียืน่วีซ่าตอ้งน า BANK BOOK เล่มจริงไปดว้ย 

** สถานทูตไม่รับพจิารณาสมุดเงินฝากกระแสรายวนัและพนัธบัตร ฯลฯ ในทุกกรณ*ี* 

 หนงัสือรับรองจากธนาคาร BANK GUARANTEE ขอก่อนยืน่วีซ่า 7วนั นับจากวนันัดยื่นวีซ่า (ฉบบัจริง

เป็นภาษาองักฤษ) ให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 

 หากมีการรับรองค่าใชจ่้ายให้กบัผูอ่ื้น จะตอ้งไปท า BANK  GUARANTEE  ท่ีธนาคาร โดยตอ้งใส่ช่ือ

นามสกุลตามหน้าพาสปอร์ตของผู้รับรองและผู้ถูกรับรองใน BANK  GUARANTEE  ดว้ย 

 กรณีท่ีมีบริษทัของท่านเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางให้กบัผูเ้ดินทางทั้งหมด ทางบริษทัท่าน
ตอ้งออกจดหมายอีกฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุช่ือผู ้
เดินทาง วนัเดินทางไปกลบั พร้อมระบุเหตุผลท่ีจดัการเดินทางคร้ังน้ีในจดหมายดว้ย (ฉบบัจริงเป็นภาษาองักฤษ) 

กรณทีี่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี 

 ส าเนาสูติบตัร (ในกรณีท่ีอายยุงัไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบมาดว้ย) 

 หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยั (ฉบบัจริงภาษาองักฤษ) พร้อมส าเนาบตัรนกัศึกษา 

 เด็กอายุต  ่าว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดา -มารดา หรือเดินทางๆไปกับท่านใดท่านหน่ึง จะต้องท า
หนงัสือยนิยอมอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากทางอ าเภอโดยท่ีบิดา-มารดาจะตอ้งไปยื่นเร่ืองแสดง



 
ความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ  าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตราจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

 
 *** การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการ

ถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอ
ยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 ***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์
ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร
ดงักล่าวเช่นกนั 

 ***    กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากการไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้
สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของ
บริษทัฯ 

 ***   เม่ือท่านไดช้ าระเงินค่ามดัจ  าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระ
โดยตรงกบัทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดย
ทั้งหมด 

 ** กรณีมกีารขอใชห้นงัสือเดินทางในระหว่างการยืน่วีซ่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บริษทัทวัร์ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ แต่หากกรณีท่านท่ีตอ้งใชห้นงัสือเดินทางก่อนก าหนดวนัยืน่วีซ่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสือ
เดินทางมาแสดงไดท้นัท่านนั้นจะตอ้งมายืน่เด่ียวและแสดงตวัท่ีสถานทูตตามก าหนดการของสถานทูต
เช่นเดียวกนั  ** 

 *** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียว
ยงัประเทศตามท่ีระบุเท่านั้นการปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผดิ
วตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลง
ไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั  

 
กรุณากรอกข้อความในเอกสารด้านล่างนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***กรุณากรอกรายละเอยีดต่อไปนีใ้ห้ครบถ้วน เป็นภาษาองักฤษ เพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง*** 
 
ช่ือ - นามสกุล (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้หนงัสือเดินทาง) 
 
ช่ือ(MR./MRS./MISS) 
…………………………………….………………………………………………………………………… 
 
นามสกุล................................................................................................................................................. 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด...........................จงัหวดั..............................ประเทศ..........................สญัชาติ........................ 
 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง......................................วนัท่ีออก........................วนัหมดอาย.ุ................................. 
สถานภาพ [  ] โสด[  ] แต่งงาน [  ] หย่า[  ] หม้าย 

[  ] ไม่จดทะเบยีน [  ] จดทะเบียน  



 
 
ช่ือคู่สมรส............................................................................................................................................... 
 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย.์.........................โทรศพัทบ์า้น.........................................มือถือ.............................................. 
 
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย.์.........................โทรศพัทบ์า้น.........................................มือถือ.............................................. 
 
ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
............................................................................................................................................................. 
ต าแหน่งงาน............................................................................................................................................ 
ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถานศึกษา (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศพัท.์.......................................... 
***กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี*้** 
ท่านเคยเดนิทางเข้าเขตประเทศเชงเก้น (Schengen States Area) ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมาหรือไม่ 

[  ] ไม่เคย  [  ] เคย  
เมื่อวนัท่ี 1 ....../....../...... - ....../....../......, 2 ....../....../...... - ....../....../......,  
3 ....../....../...... - ....../....../...... 
(กรอก วนั/เดือน/ปี ตามวนัท่ีออก / หมดอายวุีซ่า โดยเรียงจากปีล่าสุดยอ้นหลงัไป 3 ปี เช่น 01/01/13 - 01/03/13)  
บุคคลทีเ่ดนิทางไปด้วย (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

1. ช่ือ-นามสกุล.......................................................................ความสมัพนัธ.์........................................ 

2. ช่ือ-นามสกุล.......................................................................
ความสมัพนัธ…์………………………………..…. 

หมายเหตุ: 



 
1. กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจริง  
2. ในกรณีท่ีเอกสารส่งถึงบริษทัฯ แลว้ไม่ครบ ทางบริษทัฯ อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม อาจท าใหท่้าน

เกิดความไม่สะดวกในภายหลงั ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีน้ี (โปรดท าตาม
ระเบียบอยา่งเคร่งครัด) 

 
 


